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»Vprašanja svetnikov na 11. seji občinskega 
sveta in odgovori nanje so objavljeni na občinski 
spletni strani, vsi občani pa imajo možnost, da 
vprašanja naslovijo po spletu ali pa se najavijo 
po telefonu,« je pojasnila Elizabeta Rakovec. 
Vprašanja in pobude svetnikov z odgovori 
občinske uprave na predlog nekaterih svetnikov 
objavljamo na straneh od 16 do 19. 

Branka Srša je predstavila rebalans proračuna 
za leto 2012 in pojasnila, da je razlog reba
lansa predvsem odlog zadolžitve, prestavljene 
zaradi investicij, ki se bodo izvajale v letu 2013. 
Vprašljiva je tudi renta iz naslova RŽV za na
domestilo za omejeno rabo zemljišč, ki znaša 
420 tisoč evrov. S tem v zvezi ter v povezavi z 
obveznostmi ministrstva po pogodbi o prenosu 
iz leta 2004, ko se je RŽV obvezal sofinancirati 
čistilno napravo Gorenja vas in vodohran Todraž 
ter ureditev ceste Gorenja vas–Todraž, je bil 
sklican sestanek župana z ministrom Francem 
Bogovičem. Dogovorjeno je bilo, da se lanski 
dolg in tretjina letošnjega poplača do konca tega 
leta, ostale obveznosti RŽVja do občine pa bodo 
predvidene v novem zakonu, ki bo pripravljen 
do konca oktobra.V drugi polovici oktobra naj 
bi minister prišel v Todraž tudi osebno, da se 
prepiča o tem, kaj je bilo v preteklosti narejeno in 
kaj je še treba storiti, tudi v zvezi z odlagališčem 
hidrometalurške jalovine Boršt.

Glede na velike spremembe proračuna (gre za 
štiri milijone evrov) so nekateri svetniki pripomnili, 
da je obrazložitev slabo pripravljena, pojasnjeno 
ni, zakaj je realizacija proračuna slaba, vzroki 
niso konkretizirani in nova dejstva niso dovolj 

pojasnjena. Nekatera dejstva je pojasnila Elizabeta 
Rakovec, npr. nerealiziran projekt čistilne naprave, 
ker je bilo treba razpis ponoviti, ogrevanje objekta 
v Todražu, ki je prazen, a ga je treba kljub temu v 
zimskem času ogrevati, kar je velik strošek. Reba
lans so svetniki na koncu potrdili. 

Predlog v javni obravnavi
S sprejetjem osnutka Odloka o prodaji blaga 

zunaj prodajaln je določeno, da morajo vsi 
prodajalci pridobiti soglasje za prodajo blaga 
zunaj prodajaln, v katerem bo točno določeno 
mesto, kjer bo prodajalec lahko prodajal svoje 
blago, ter čas prodaje blaga. Odlok bo en mesec 
v javni obravnavi, obravnavali pa ga bodo tudi 
v posameznih krajevnih skupnostih. Besedilo 
osnutka je objavljeno na spletu. 

Alenka Krmelj, predsednica komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
je predstavila kandidate za volitve elektorjev 
v državni svet. Izmed štirih kandidatov (Janez 
Arnolj, Milan Čadež, Marko Kržišnik, Tomaž 
Pintar) je predlagana mandatna komisija v ses
tavi Jože Novak, Janez Hrovat in Irena Tavčar 
na seji opravila volitve. Izvoljena sta bila Milan 
Čadež in Tomaž Pintar. 

Svetniki so obravnavali tudi promet z zemljišči, 
in sicer menjavo javnega dobrega pred cerkvijo 
v Gorenji vas za cerkveno zemljišče na desnem 
bregu Sore v Gorenji vasi zaradi načrtovanega 
doma starejših občanov v Gorenji vasi in menjavo 
zemljišč (javnega dobrega) zaradi ureditve nove 
poti v Javorjah (KO Podvrh).

Tadeja Šubic

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, pred-

loge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi z njim 
želeli govoriti na občini, se prej najavite pri tajnici 
na telefonsko številko 04/51-831-00 in povejte, 
približno koliko časa boste potrebovali, da 
boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram 
ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje 
in prosi za razumevanje. 

M. B.

Vaše prispevke za novembrsko ševilko Podblegaških 
novic pričakujemo do 6. novembra po elektronski 

pošti: podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: 
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 

4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate tudi 
sezname prireditev, ki jih organizirate.  

Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu,  
ne bo mogoče objaviti!

• 1. september: Na 
odprtju nove trgovine 
Praktikum v Gorenji 
vasi.

• 1. september: Na 
pikniku od mostička do 
mostička.

• 3. september: Obisk po vseh naših šolah 
in pozdrav ter čestitke prvošolcem za vstop 
v šolo. Vsak je dobil slovensko zastavo. 

• 4. september: Obisk delegacije hotela in 
smučišča Cerkno za skupno sodelovanje.

• 4. september: Udeležba na Dnevnikovi 
izvidnici na Ljubljanskem gradu.

• 6. september: Na tradicionalnem 
srečanju gorenjskih upokojencev na Jezer
skem.

• 10. september: Predstavitev telovadnic 
Trimo, ki je ena izmed možnih izvedb v 
Gorenji vasi.

• 10. september: Obisk župana Mirana 
Cigliča iz Cerkna. Pogovori o sodelovanju 
in cestnih povezavah.

• 14. september: Obisk delegacije iz 
švicarskega gospodarskega ministrstva za 
projekt Reaal, ki se izvaja v osnovni šoli 
v Poljanah.

• 15. september: Na vseslovenskem 
srečanju fičkov na Visokem, udeležencem 
smo predstavili tudi podzemno utrdbo na 
Golem vrhu.

• 18. september: Pozdrav na srečanju 
podružničnih šol na Sovodnju.

• 21. september: Sestanek z banko Hypo 
o STC Stari vrh.

• 21. september: Na odprtju 10. Oktober
fejsta pr’ Sedmic.

• 22. september: Na obisku karikaturistov 
na Visokem na 1. Slovenskem festivalu 
karikature.

• 22. september: Na Dnevu praženega 
krompirja v Gorenji vasi.

• 23. september: Na 14. gorskem kole
sarskem vzponu na Blegoš.

• 23. september: Na odprtju razstave 
karikatur v rojstni hiši slikarjev Šubic.

• 26. september: Sestanek pri ministru za 
kmetijstvo in okolje zaradi RŽV.

Z 12. seje občinskega sveta

S pravilnikom bo urejena 
prodaja zunaj prodajaln
Seja se je pričela s potrditvijo zapisnika 11. seje, nato so sledila vprašanja svet-
nikov. Svetniki so v nadaljevanju potrdili rebalans proračuna za leto 2012, se 
seznanili z osnutkom Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln in izvolili kandidata 
Milana Čadeža in Tomaža Pintarja za volitve elektorjev v državni svet.

Vse izvode Podblegaških novic od 
leta 2010 lahko prelistate na spletni 

strani občine: http://www.obcina-gvp.
si/?lang=&option=casopis#tab-tab3
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Vlada je lani poleti prenehala nakazovati 
sredstva, namenjena za delovanje javnega pod
jetja RŽV. To je stisko prebrodilo tako, da je 
Občini Gorenja vas  Poljane prenehalo naka
zovati nadomestilo za omejeno rabo prostora, 
sredstva pa je uporabilo za lastno dejavnost. 
Vlada je sicer že pred tremi leti, po mnenju 
občine brez pravne podlage, prepolovila na
domestila zaradi omejene rabe prostora na 
območju RŽV. Kljub znižanju pa dolg še vedno 
znaša 138 tisoč evrov za leto 2011, za leto 2012 
pa že 318 tisoč evrov. Na sestanku so dosegli 
dogovor, da ministrstvo lanski dolg in četrtino 
letošnjega poplača do konca tega leta.

Na potezi je vlada
Kot pojasnjuje Hiacinta Klemenčič, vršilka 

dolžnosti direktorja v RŽVju, je poleg 386 
tisoč evrov rednih proračunskih sredstev za 
zapiranje rudnika urana minister v oktobru 
podpisal dodatno financiranje dejavnosti 
RŽVja na osnovi prerazporeditev sredstev 
znotraj MKO, čakajo pa, da jo potrdi še vlada. 
»Z omenjenimi sredstvi bi zagotovili izplačilo 
zakonsko predpisanih aktivnosti in obveznosti, 
večino nujno potrebnih ukrepov iz operativnega 
plana aktivnosti: geodetsko meritev odlagališča 
rudarske jalovine Jazbec in dopolnitev varnos

tnega poročila, precizne geodetske meritve 
v postavljeni geodetski mreži za kontrolo 
stabilnosti in posedkov površine odlagališča 
Boršt. Pa skupno reševalno četo z RŽS Idrija in 
PGD Gorenja vas, kemični in biološki nadzor 
stanja potoka Todraščica ... Ta dela bi morala 
biti že zdavnaj izvedena, a zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev niso bila. To povzroča do
datno zakasnitev pri zapiranju rudnika.« Poleg 
dodatnega financiranja ostajajo odprti tudi plaz 
na Borštu, sprejem letnega poročila za leto 2011 
in poslovnega načrta za leto 2012 na vladi ter 
imenovanje novih nadzornikov. »Če imeno
vanja ne bo, bo nadzorni svet od konca oktobra 
spet nesklepčen,« opozarja Klemenčičeva. 
»Brez dodatnih sredstev RŽV ne more zaključiti 
sanacije, zapiranje rudnika se zaradi tega samo 
podaljšuje in povzroča dodatne stroške. Sklep 
o odobritvi dodatnih sredstev je bil posredovan 
v obravnavo vladi, upamo, da bo brez zapletov 
v kratkem sprejet.«

Boršt še plazi
Že dolgo zaprtje rudnika otežuje tudi drsenje 

terena odlagališča hidrometalurške jalovine 
Boršt (sanacija je bila končana že 2010), ki je 
bilo sicer zaznano že pred začetkom deponiran
ja, vendar je država presodila, da je odlaganje na 

RŽV

Dokončno zaprtje rudnika še vedno pod vprašajem
Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) je konec septembra potekal 
poseben sestanek med predstavniki občine in ministrom Francem Bogovičem 
o Rudniku Žirovski vrh. Obravnavali so dolg javnega podjetja RŽV občini, ki 
trenutno znaša 420 tisoč evrov samo za nadomestilo za omejeno rabo prostora, 
problem prekomernega premikanja jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt ter 
obveznosti ministrstva po pogodbi o neodplačnem prenosu nepremičnin iz leta 
2004. Pogodba RŽV obvezuje, da sofinancira širitev čistilne naprave Gorenja 
vas in gradnjo vodohrana Todraž ter ureditev ceste Gorenja vas–Todraž.
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navedeni lokaciji vseeno sprejemljivo. 
Večje plazenje je bilo sproženo ob velikih 

nalivih leta 1990, kar pa so takrat učinkovito 
sanirali. V letu 2008 se je premikanje podlage in 
s tem deponije ponovilo in se ne umirja. Kljub 
sušnosti se nadaljuje tudi v letu 2012. Izdelanih 
je bilo več študij sanacije, tudi obsežna geološka 
študija, ki predstavlja najslabše možne variante, 
kar je bila izrecna zahteva prejšnjega okoljskega 
ministra Žarnića. Stanje se žal ni izboljšalo niti v 
letošnjem letu. MKO se je opredelilo do obsega 
potrebnih interventnih del, ni pa še zagotovilo 
sredstev za njihovo izvedbo – za ukrepanje na 
odlagališču Boršt je bilo na sestanku rečeno, 
da mora ministrstvo zagotoviti 400 tisoč evrov, 
na kolikor so ocenjeni nujni interventni ukrepi. 
Zanje je bilo v preteklosti že izvedeno javno 
naročilo, izvajalska pogodba pa ni bila pod
pisana zaradi pomanjkanja sredstev.

Še štirje zaposleni
Od septembra dalje so na rudniku redno 

zaposleni še štirje delavci, zadnji diplomirani 
inženir rudarstva Jože Rojc in geolog Ivan 
Gantar sta se avgusta upokojila. Dela, za katera 
niso usposobljeni, izvajajo pogodbeni zunanji 
izvajalci: od tehničnega vodje rudarskih del do 
vodje službe za varstvo pred sevanji. 

V začetku meseca so Upravi RS za jedrsko 
varnost oddali dopolnjeno Varnostno poročilo za 
odlagališče rudarske jalovine Jazbec, ki je eden 
od pogojev za zaprtje odlagališča. Klemenčičeva 
ob tem pravi: »V prihodnosti naj bi nadzor nad 
zaprtimi odlagališči prevzela Agencija za radio
aktivne odpadke. Pravijo, da želijo nadzor nad 
Jazbecem prevzeti čim prej, sploh če se v letu 
2013 še ne bo začelo graditi odlagališče NSRAO, 
sama pa se sprašujem o smiselnosti prevzema 
po delih. Dejansko bi deljen nadzor pomenil 
pomnožene stroške, tako ravnanje pa je v teh 
časih nesprejemljivo in negospodarno.«

Neizpolnjene še druge obveznosti
Neizpolnjene pa ostajajo tudi obveznosti 

RŽVja glede izgradnje čistilnih naprav in 
vodooskrbnega sistema v okviru komunalne 
opreme gospodarske cone Todraž. Elizabeta 
Rakovec, direktorica občinske uprave in članica 
nadzornega sveta RŽVja, pojasnjuje: »Pogodba, 
ki jo je za Vlado RS podpisal resorni minister 
že marca 2004, je predvidevala sofinanciranje 
širitve osrednje čistilne naprave v Gorenji vasi, 
sredstva za izpolnitev obveznosti pa še vedno 
niso zagotovljena v državnem proračunu. O po
ravnavi rudarske škode na dostopni cesti Gorenja 
vas–Todraž, po kateri je v letih sanacije deponij 
potekal inzenziven tovorni promet, na mini
strstvu zatrjujejo, da je cesta v prihodnjih letih 
predvidena za obnovo in rekonstrukcijo.«

Še nekatere druge obveznosti RŽVja do 
občine bodo predvidene v novem zakonu, ki 
bo predvidoma pripravljen do konca oktobra. 
Z ministrstva so pred kratkim še sporočili, da 
pridejo na obisk 14. novembra letos.

Damjana Peternelj

Jalovišče Borš letos pomladi
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Občani, ki živijo neposredno ob občinski ali 
državni cesti, večkrat pridejo na občino z željo za 
postavitev škarpe, žive meje ali s prošnjo za prekop 
občinske ceste. V teh primerih je potrebno vedeti, 
da poseg v območje varovalnega pasu občinske 
ceste, ki znaša za lokalne ceste šest metrov ter za 
javne poti štiri metre od roba bankine, ali v samo 
cestno telo ni nemogoč. Potrebno pa je za vsak 
tak poseg pridobiti soglasje Občine Gorenja vas 
 Poljane, ki je upravljavec občinskih cest.

Glede na želje in potrebe občanov po 
posegih na ali ob cesti obravnavamo vsako 
vlogo posebej in glede na specifične razmere na 
lokaciji objekta natančno določimo dovoljene 
odmike, višino objekta, pogoje vkopa itd.  

S tem na občini nočemo ovirati kakršnih koli 
posegov, ampak poskušamo gospodarno ravnati 
s cestami. To pomeni, da v nobenem primeru ne 
smemo poslabšati udobnosti vožnje na vozišču 
ali zmanjšati stopnje prometne varnosti.

Kljub temu se še vedno dogaja, da pos
amezniki brez dovoljenja posežejo v cestno 
telo in povzročijo škodo ter stroške vzdrževanja 
ceste, ki jih mora kriti občina. Z zelo enos
tavnimi ukrepi in pazljivo izvedbo se da cestno 
telo zaščititi. V primeru, ki je prikazan na 
sliki, bi poškodovanje mulde lahko preprečili s 
pazljivejšo izvedbo in varovanjem z zagatnimi 
stenami (opaž, položen ob obeh straneh izkopa 
in fiksiran s kolom širine izkopa). 

Še posebej je potrebno paziti na varovanje 

Obnovljena postajališča 
proti Javorjam

Izvajalec rednih linijskih prevozov se je v 
začetku letošnjega leta obrnil na Občino Gorenja 
vas - Poljane s prošnjo za ureditev avtobusnih 
postajališč. Glede na vlaganja, ki nam jih dopušča 
občinski proračun, je bil izdelan načrt opremljanja 
avtobusnih postajališč ob občinskih cestah. Pobu-
da je bila dana tudi za opremljanje avtobusnih 
postajališč ob državnih cestah, vendar je v tem 
primeru potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS 
za ceste, kar je lahko zelo dolgotrajno, tako da se 
ta postajališča rešuje posamezno.

Plan obnove avtobusnih postajališč ob 
občinskih cestah v prvi fazi zajema izdelavo 
talnih oznak in postavitev prometnega znaka 
na relaciji Poljane–Javorje. Izvedene so bile 
talne oznake in postavljeni znaki na avtobusnih 
postajališčih Dolenčice, Delnice, Podobeno in 
Volča. V Podobenu je bila zamenjana dotra-
jana nadstrešnica. Konec leta je predvidena 
še zamenjava poškodovane nadstrešnice na 
končni postaji v Javorjah.

V naslednjem letu se nadaljuje opremljanje 
avtobusnih postajališč na relaciji Hotavlje– 
Leskovica.

Boštjan Kočar, občina GVP

Gradnja ob občinskih cestah

Pred posegom po dovoljenje na občino

ceste v primerih prekopa. Izkopati je treba čim 
ožji jarek, v katerega se položi komunalni vod. 
Ključnega pomena pa je, da se jarek zasuje 
z ustreznim kamnitim drobljencem, ki se ga 
uvalja do zahtevane zgoščenosti. Če je vozišče 
asfaltno, se začasno na prekopu vgradi beton 
v debelini asfalta, položen na PVC foliji. Ko 
se izvaja redno letno asfaltiranje v občini, se 
prekop asfaltira.

Prosimo vse občane, ki želijo ob občinskih 
cestah izvajati kakršne koli posege, da se najprej 
obrnejo na osebo, pristojno za ceste na Občini 
Gorenja vas  Poljane, in pridobijo soglasje za 
poseg, šele nato pa začnejo z gradbenimi deli 
ali sajenjem grmičevja in dreves.

Boštjan Kočar

Neustrezen poseg v občinsko cesto

Leta 2009 je bila na čistilnih napravah 
očiščena le četrtina vse komunalne odpadne 
vode, ki nastane v občini Gorenja vas  Poljane. 
Do konca leta 2017 naj bi se tako prečistila vsa 
nastala komunalna odpadna voda.

Tokrat predstavljamo možne tipe odvajanja 
komunalne odpadne vode za naselja Fužine, Goli 
Vrh, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja 
vas, Gorenja Žetina in Gorenje Brdo. Vsi navedeni 
objekti imajo čas za ustrezno ureditev odvajanja 
do konca leta 2017, le za en objekt v Golem Vrhu 
in objekte na Gorenji Dobravi morajo glede na 
operativni program odvajanje komunalne odpadne 
vode urediti do konca leta 2015. 

Na območju Golega Vrha je bila kot ena od 
variant preverjena tudi možnost izgradnje zaseb
nih kanalizacijskih omrežij, ki bi služila odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode za več objek
tov. Ta možnost je bila preverjana zgolj v primerih, 
kjer je bilo ocenjeno, da je to tehnično izvedljivo. 
Za izvedbo ekonomske upravičenosti je bila nare
jena groba ocena dolžine potrebnih povezovalnih 
kanalizacijskih vodov in ocena vrednosti stroškov 
izgradnje ter 25letnega vzdrževanja takšnega 
kanalizacijskega sistema. Ocene vrednosti 
tekočega metra izgradnje kanalizacijskega voda 
in primerne čistilne naprave so bile narejene na 
podlagi podatkov o povprečni vrednosti tekočega 
metra izgradnje kanalizacijskega voda in primerne 
čistilne naprave. Za objekte, za katere bi bilo 
kot ekonomsko najbolj ugodna varianta izbrano 
zasebno kanalizacijsko omrežje, bodo morali 
stroške izgradnje, vzdrževanja in obratovanja 
omrežja v celoti kriti lastniki sami.

Količina odpadne vode, ki nastaja na območju 
občine Gorenja vas  Poljane, je ocenjena na ok
rog 362.850 kubičnih metrov. Ocena je narejena 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Za izgradnjo je za večino objektov časa še pet let

na osnovi števila prebivalcev in ocene povprečne 
porabe vode na osebo letno (50 m3/osebo na leto). 
Dejanska količina odvedene komunalne vode je 
verjetno manjša. Na osnovi merjene porabe vode 
je bilo za leto 2009 ocenjeno, da se je na čistilnih 

napravah očistilo 92.847 kubičnih metrov ko
munalne odpadne vode, v letu 2011 pa je bila 
ta količina, zaradi novih priklopov objektov na 
javno kanalizacijo, nekoliko večja.

Tina Dolenc
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Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Uradni list RS št. 107/2011) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 121/2003 in 23/2011, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  

v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev občine v skupni višini 
6.000 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE 
(v nadaljevanju MKČN), in sicer le na  poselitvenih območjih občine Gorenja vas 
- Poljane, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema. 

2. Splošna določila: 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN in za gradnjo MKČN še niso 
prejeli nepovratnih sredstev. Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo 
stanovanjskih stavb z MKČN. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki 
izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, 
ki ureja to področje.

3. Višina nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN:
Višina sredstev se dodeli glede na zmogljivost čiščenja novozgrajene MKČN, in 
sicer največ v višini 150 evrov na populacijski ekvivalent (PE – enota zmogljivosti 
čiščenja MKČN). Če je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna 
sredstva posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma 
dogovoru o med upravičenci (solastniki MKČN).

4. Pogoji:
• Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma 
nakupu (račun ipd.). 
• Upravičenec ima urejeno stalo prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz 
katere se odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno 
prebivališče po CRP).
• MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne iz stanovanjske 
stavbe, ki je na območju, znotraj katerega se do konca leta 2017 ne predvideva 
izgradnja javne kanalizacije. 
• MKČN mora biti vgrajena v letu 2011 ali 2012 in v funkciji obratovanja z vsaj 
50-odstotno obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 
PE šteje 1 prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).
• MKČN mora izkazovati obratovanje, skladno z zahtevami predpisov.
• Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno 
z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, in nadaljnje 
spremembe). 
• MKČN mora imeti določenega upravljavca. Upravljavec MKČN je praviloma 
njen lastnik. Če upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali se 
v MKČN čistijo odpadne vode iz več stanovanjskih stavb ali večstanovanjskega 
objekta oziroma MKČN ni v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti za 
upravljanje MKČN določen upravljavec. Določitev upravljavca se ugotavlja na 
osnovi pogodbe o upravljanju, ocene obratovanja in evidence izvajalca javne 
službe.
• Obratovanje MKČN mora biti v skladu z navodili proizvajalca MKČN, MKČN 
se mora redno vzdrževati, voditi je treba obratovalni dnevnik. 
• Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, 
mora biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi 
skladno s zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Če se gradnja MKČN 
izvede na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba 
o ustanovitvi služnosti, overjena pri notarju. 
• MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
• Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku 
pridobivanja nepovratnih sredstev.

5. Vloga:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja 
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca). 
Priloženi ji morajo biti naslednji dokumenti:
• ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina 
Gorenja vas - Poljane, režijski obrat), in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi 
parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije (zadnja se priloži le, če ni 
sestavni del ocene obratovanja);
• pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 4. b); 
• gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter pravica gradnje 
za MKČN, če je MKČN na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca (pogodba 
o ustanovitvi služnosti), ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano 
s predpisi o graditvi objektov; 
• dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
• izjava o lastništvu, podatkih in  o sofinanciranju MKČN;
• pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
• parafiran vzorec pogodbe;
• pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 7. novembra 2012 do 12. ure. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji 
strani (levi spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2012«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa. 

6. Rok za prijavo na javni razpis: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 7. novembra 2012 ob 12. uri. 

7. Postopek obravnavanja vlog: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih 
pogojev, bodo s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se 
bo prosilca pozvalo k dopolnitvi. Rok za to je osem dni in ga ni mogoče 
podaljševati. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo kljub dopolnitvi še 
vedno nepopolna, se bo s sklepom zavrgla.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do 
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev 
v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Vlagatelji bodo do 10. decembra 2012 obveščeni o izidu razpisa. Sklep o 
dodelitvi  nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v 
letu 2012 izda župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med 
upravičencem in občino. Sredstva se dodeli v 15 dneh po podpisu pogodbe 
o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če vlagatelj v osmih dneh po prejemu sklepa 
ne pristopi k podpisu pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo. 

8. Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa 
do vključno 7. novembra 2012, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas 
- Poljane, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: 
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave .
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, 
na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific. 

Župan Milan Janez Čadež

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Prihodnje leto bodo na 500metrskem 
odseku od kapelice pri Mestenaku do uvoza za 
kulturni dom v Lučinah zabrneli gradbeni stroji. 
Glede na pripombe so v zadnjih popravkih 
projektne dokumentacije nekoliko spremenili 
le lokacijo avtobusnih postajališč in podaljšali 
pločnik, sicer načrt ostaja nespremenjen. 

Vrednost celotne investicije je ocenjena 
na 969.277 evrov – od tega bo Občina Gore
nja vas  Poljane financirala 143.494 evra 
(13 odstot kov), preostalo pa Direkcija RS za 
ceste (DRSC). Kot je povedal predsednik KS 
Lučine Stanislav Bizovičar, je prav, da se tudi v 
Lučinah končno uredi prometna varnost, saj so 
na to čakali že dalj časa. Zdaj potekajo odkupi 
zemljišč, ozko grlo ob vstopu v vas pa bodo 
rešili z rušitvijo stanovanjske hiše.

O začetku rekonstrukcije druge faze ceste do 
Suhega Dola pa je po podatkih iz DRSC še prez
godaj govoriti glede na splošno znano finančno 
stanje v državnem proračunu. Trenutno je 
izdelan idejni projekt ureditve še preostalih 2,1 
kilometra ceste.

T. D.

Pri vožnji po cesti ste v zadnjem času najverjet
neje opazili marsikateri nov oglas. Ko ste ga prvič 
videli, ste gotovo poskusili prebrati vsebino in 
ugotoviti, za kaj gre. Ko ste se mimo peljali drugič 
ali tretjič, pa se vam je vsebina že razkrila in ste bili 
navdušeni nad sosedovo novo dejavnostjo ali nad 
novo veselico v bližini. Kljub vašemu navdušenju 
ste za kratek čas svojo pozornost preusmerili s 
ceste na obcestni oglas in v morebiten nevaren 
položaj kot voznik spravili sebe, sopotnike in 
ostale udeležence v prometu.

Obcestni oglasi, reklame in ostale usmer
jevalne table lahko pomenijo odlično priložnost 
za promocijo podjetja, izdelka ali kraja in vir 
zaslužka za podjetje ali posameznika, ki oglasni 
prostor oddaja. Po drugi strani pa večkrat 
slišimo mnenja, da obcestne oglasne table ne 

Podjetniki in obrtniki za osnovnošolce 
Najboljša je informacija iz prve roke in ob pravem 

času. Zelo dobrodošle so za  naše učence, ki 
zaključujejo osnovno šolo. Olajšati jim želimo izbiro 

nadaljnjega šolanja, zato vas vabimo, da nas obiščete 
ali nas povabite na obisk v vaše podjetje. Predstavite 

jim svoje delo. Povejte, zakaj ga radi opravljate. 
Morda jih boste prav vi navdušili za poklic, o katerem 

so imeli premalo informacij, da bi se lahko odločili 
zanj. Mogoče celo iščete nekoga, ki bo opravljal isto 

ali podobno delo, kot ga opravljate vi.
Vsi, ki bi želeli sodelovati v akciji, pišite na elektronski 
naslov OŠ Ivana Tavčarja (info@os-ivantavcar.si) ali 

pokličite po telefonu (04/50-70-100). Kontaktna oseba 
je šolska pedagoginja Marija Jurjevič.           P. N.

Kako izterjati dolg in 
upravljati s terjatvami?

RAS Škofja Loka vabi na seminar z naslo-
vom Tehnike izterjave dolgov in upravljanje s 
terjatvami, ki bo 14. novembra od 13. ure v 
veliki sejni sobi UE Škofja Loka. 

Udeleženci se bodo naučili, kako biti bolj 
učinkoviti pri postopku izterjave, katere tehnike 
uporabiti, da neplačnik plača po redni poti, kdaj 
pričeti postopek izterjave in kakšni so koraki 
uspešne priprave na izterjavo. Spoznali bodo, kje 
podjetja največkrat naredijo napako in kako se 
jim izogniti ter ohraniti dobre odnose z dolžniki. 
Seminar je priporočljiv za samostojne podjetnike, 
poslovodje, direktorje, vodje projektov, poslovne 
sekretarje, računovodje oziroma za vse, ki se 
ukvarjajo s prodajo ali z izterjavo dolga. 

Seminar bo vodila Gordana Tekavčič, mag. 
ekonomskih in poslovnih ved, strokovnjakinja 
na področju HRM-ja, financ, marketinga, poslo-
vodenja in upravljanja. 

Prispevek posameznika je 36 evrov, razliko 
do polne cene delavnice krijejo občine Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. 
Kotizacijo udeleženci seminarja nakažejo na 
poslovni račun RAS, d. o. o., odprt pri NLB, 
številka: 02024-0089035580 sklic (vaša ID za 
DDV), najkasneje pet dni pred delavnico. 

Morebitne pisne odjave bo RAS upošteval 
do 9. novembra, pri kasnejših odjavah ali 
neudeležbi kotizacija ni vračljiva. Račun bodo 
udeleženci prejeli na delavnici. Prijave in do-
datne informacije dobite pri Juliji Primožič, na 
e-pošti julija.primozic@ra-sora.si ali po telefonu 
na številki 04/50-60-223. Prijava na seminar 
mora vsebovati točen naziv in naslov podjetja, 
ime in priimek ter e-naslov udeleženca semi-
narja.                                                         L. R.

Cesta skozi Lučine

Z rekonstrukcijo bodo začeli prihodnje leto
Prometno varnost skozi Lučine bodo izboljšali z rekonstrukcijo ceste, izgradnjo 
pločnika in avtobusnih postajališč, uredili pa bodo tudi javno razsvetljavo.

Oglasne table v naši občini

Samo z dovoljenjem …
sodijo v vaško okolje in kazijo izgled kraja. 
Zagotovo negativno vplivajo na pozornost 
voznika, ki se pelje mimo. Iz tega razloga je 
postavitev obvestilnih in oglasnih tabel ob 
državnih in občinskih cestah, ki niso postavljene 
v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji, 
v območjih zunaj naselja prepovedana. Izjema 
so table, ki izboljšujejo prometno varnost.

Postavitev obvestilne ali oglasne table ob 
državni ali občinski cesti je s soglasjem uprav
ljavca (na državnih cestah je to Direkcija RS 
za ceste, na občinskih je to Občina Gorenja vas 
 Poljane) mogoča le v naseljih. V tem primeru 
table ne smejo ovirati pogleda na prometne 
znake in ne smejo ovirati preglednosti v ovinkih 
in v križiščih.

Boštjan Kočar

Oglasne table ob državni cesti

Daljše obratovanje 
zbirnega centra

Iz občine sporočajo, da od sredine septem-
bra Zbirni center komunalnih odpadkov Todraž 
deluje s podaljšanim obratovalnim časom. 
Odprt je ob sredah, od 8. do 17. ure, in drugo 
soboto v mesecu, od 8. do 12. ure.

V zbirni center, ki je odprt od maja 2010, 
je možno oddati vse komunalne odpadke in 
embalažo brezplačno, razen ostanka komunal-
nih odpadkov.                                          K. K.
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Občina Gorenja vas  Poljane je svoj OPN spreje
la junija 2010. Občinski prostorski načrt opredeljuje 
prostorski razvoj občine z upoštevanjem zahteve po 
zagotavljanju in varstvu kakovosti bivalnega in de
lovnega okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine 
in ohranjanju narave, občina se bo usmerjala pred
vsem v razvoj turizma in v dopolnjevanje obstoječe 
turistične infrastrukture. Poselitev se bo usmerjala 
znotraj poselitvenih območij naselij, za nadaljnji 
prostorski razvoj pa se bodo opredelila poselitvena 
območja s smiselno zaokrožitvijo naselij.

V zadnjih letih se med ljudmi širijo predvsem 
govorice o tem, da nova zakonodaja dopušča 
več posegov (gradenj) v naravno okolje, kot 
jih je dopuščala stara zakonodaja. O tem sem 
se spraševala v  diplomski nalogi, kjer sem 
ugotavljala spremembe namenske rabe prostora 
v občini Gorenja vas  Poljane. Diplomska naloga 
je temeljila na primerjavi podatkov o osnovni 
in podrobni namenski rabi prostora veljavnih 
Občinskih prostorskih načrtov (OPN) s podatki iz 
Dolgoročnega in srednjeročnega plana občin.

Več stavbnih zemljišč na prebivalca 
Osnovno namensko rabo prostora v OPN de

limo na: stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga 
zemljišča, medtem ko pri podrobni namenski rabi 
vse kategorije osnovne namenske rabe delimo še 
na več podrobnejših razredov (npr. območja stano
vanj, območja proizvodnih dejavnosti, površine 
razpršene poselitve ipd.).

Občina Gorenja vas  Poljane obsega 153,3 km2, 

Spremembe namenske rabe prostora

Dve tretjini občine je pokrite z gozdom
Z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) so v veljavo stopili 
novi predpisi o urejanju prostora, ki vsaki občini določajo, da pripravi občinski 
prostorski načrt (OPN) ter preneha uporabljati dolgoročne in srednjeročne plane 
občin, ki so vrsto let urejali prostor v občinah po Sloveniji.

razdeljena je na 73 naselij, v katerih živi približno 
7200 prebivalcev. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 38. mesto, po številu prebival
cev pa na 71. mesto. Na kvadratnem kilometru živi 
povprečno 46 prebivalcev, kar pomeni, da je gostota 
naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 
prebivalec na km2). Število prebivalcev v občini 
enakomerno narašča in se je v zadnjih dvanajstih 
letih povečalo za 400 prebivalcev.

Obseg stavbnih zemljišč na prebivalca v občini 
je leta 2004 znašal 671 m2, danes pa znaša 724 m2, 
kar pomeni, da se je obseg stavbnih zemljišč glede 
na prebivalca v občini 
v zadnjih šestih letih 
povečal za 53 m2. 

K o t  p r i k a z u j e 
grafikon, stavbna 
zemljišča v občini Gore
nja vas  Poljane pred
stavljajo le 3,5 odstotka 
celotne površine občine, 
prevladuje gozdna raba 
tal. Urbani del kra
jine je skoncentriran 
v ravnem dolinskem 
delu, medtem ko je na 
pobočjih Poljanske do
line poselitev redkejša in 
bolj razpršena. Gozdne 
površine zajemajo strma 
pobočja. Rezultati ana
lize so pokazali, da se 
je na območju občine 

Gorenja vas  Poljane med letoma 2004 in 2010 
povečal samo delež stavbnih zemljišč, deleži 
ostalih površin osnovne namenske rabe prostora 
pa so se zmanjšali (rezultati v preglednici). Deleži 
stavbnih zemljišč so se bolj ali manj povečevali 
samo na območju že izgrajenih naselij s smiselno 
zaokrožitvijo in zapolnitvijo manjkajočih delov. 

Čeprav se nam zdi, da je okrog nas vedno več 
asfalta in betona, je to še vedno samo naša pers
pektiva gledanja. V občini Gorenja vas  Poljane 
se je v zadnjih šestih letih delež stavbnih površin 
povečal le za 0,41 odstotka, kar danes znaša 3,5 
odstotka (524 ha) površin celotne občine. Kmeti
jskih zemljišč je za kar osemkrat več kot stavbnih, 
gozdnih zemljišč pa osemnajstkrat več. 

Pa se zavedamo teh razsežnosti? Sprehodimo 
se med pozidanimi površinami in hitro bomo prišli 
ven iz naselja, v gozd. Pa se sprehodimo še po 
gozdu. Ni mu videti konca. Ali se zavedamo, kako 
prostoren je? Vsak dan strmimo v eno in isto sliko, 
od daleč. Dragi bralec, poglej od blizu oziroma 
postani del te slike in videl boš razsežnosti! Naša 
skrb je, da ohranimo vse te površine čim bolj 
nedotaknjene tudi za prihodnje rodove!

Eva Primožič, dipl. inž. geodezije (UN)

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,  
na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  

(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 
Gorenja vas–Praprotnica

I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni 
osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 
20 – 11 Gorenja vas–Praprotnica, ki se nanaša na območje novega turističnega zaselka 
ob gostišču Hlavče Njive.

II.
Gradivo bo javno  razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje), v poslovnem času občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka, 5. novembra, do vključno torka, 4. decembra 
2012.

III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 28. novembra 2012, 
ob 17. uri na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine posredujejo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 20 – 11 Gorenja vas–Praprotnica 
ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. 
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, na oglasni deski Občine Gorenja 
vas - Poljane, v glasilu Podblegaške novice in na radiu Sora.

      Župan Milan Janez Čadež

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

V občini Gorenja vas - Poljane kar 66 odstotkov 
celotne površine občine predstavljajo gozdna 

zemljišča, 30 odstotkov je kmetijskih zemljišč, 3,5 
odstotka stavbnih zemljišč, 0,46 odstotka vodnih 

zemljišč in 0,30 odstotka drugih zemljišč.
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Gostilni Na Vidmu in Jager organizirata drugi 
pokal Rupnikove linije v balinanju v utrdbi na 
Golem vrhu. Tokrat turnir poteka v treh delih, vsak 
s pričetkom ob 10. uri, in sicer bodo 20. oktobra 
in 17. novembra kvalifikacije, 26. 
januarja pa finale. V kvalifikacijah 
se bo vsakič pomerilo osem ekip 
(dvojice). Najboljše štiri ekipe 
iz obeh turnirjev se bodo nato 
uvrstile v finale. 

Za udeležbo ni omejitev. Vsi 
udeleženci bodo prejeli medalje, 
prve tri ekipe tudi pokal. Poskr-
bljeno bo za hrano in pijačo ter 
spremljevalni program. V času 
turnirja bodo vodeni ogledi Rup-
nikove linije, 17. novembra pa bo 
na pokušino mlado vino in ko-

V pozdravnih nagovorih so se ravnatelj Izi
dor Selak, župan Milan Čadež, predsednik KS 
Lučine Stane Bizovičar in vodja podružnične 
šole Martina Jelovčan spomnili nekdanjih in 
sedanjih učencev, vseh učiteljev, ki so kdaj koli 
svoje poslanstvo prenašali na mladi rod, kuharic 
in čistilk, ki so dajale pomemben delež k popol
nosti te šole, ravnateljev, ki so spremljali in 
nadzirali pedagoško delo, ter drugih, zaslužnih 
za razvoj šole in šolstva nekoč in danes. 
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»Velika dodana vrednost za kraj Lučine je, 
da je to šola, ki nudi možnost predšolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja do vključno 
petega razreda. S skupnimi prizadevanji kra
janov Lučin, zaposlenih na podružnični in 
matični šoli ter občine nam uspeva ohranjati 
šolstvo v Lučinah in izboljševati pogoje dela 
tudi v času, ko država zmanjšuje in zaostruje 
finančne tokove za področje javnega šolstva,« 
je poudaril ravnatelj.

Podružnična šola Lučine

Praznovali so 150 let  
organiziranega šolstva v kraju
V okviru praznovanja 150-letnice organiziranega šolstva v Lučinah in z odprtjem 
prenovljene, triinsedemdeset let stare šolske stavbe so v pisanem kulturnem 
programu in z razstavo izdelkov otroci iz vrtca učenci in delavke šole krajanom 
in obiskovalcem potrdili in dokazali, kako živahno delaven in bogat je lahko 
kraj, če ima šolo in vrtec.

»Pred šestimi leti sem bil v skrbeh, ker je bilo 
slišati kar nekaj besed, da se bodo podružnične 
šole zapirale zaradi dodatnih in nepotrebnih 
stroškov. Prepričan sem, da če damo v naše 
podružnične šole še vrtce, da poženejo kore
nine tisti prvi, najmlajši občani, nam nihče ne 
bo zapiral teh šol. Naši koraki so bili pravi, 
saj so vrtci v občini polni, kar dokazuje, da je 
v Poljanski dolini največ pozitivne energije. 
Ponosen sem, da sem župan take občine, saj 
smo že tretje leto občina z najnižjo povprečno 
starostjo,« je povedal župan.

Dober mesec časa so imeli učenci, učiteljice, 
otroci iz vrtca in vzgojiteljici, da so se naučili 
peti ali povedati pesmice, zaplesati plese, zai
grati skeče, igrati na inštrumente in vse skupaj 
vplesti v dopadljivo celoto, ki so ji dodali še 
kroniko šole. Zaslužni posamezniki so prejeli 
simbolično sliko prenovljene lučinske šole. Za 
uspešno, prizadevno in skrbno 22letno vodenje 
podružnične šole Lučine, za zgledno sodelo
vanje s KS Lučine in z matično šolo Gorenja 
vas ter občino je ravnatelj izročil spominsko 
sliko Martini Jelovčan. Otroci so se na koncu 
kulturnega programa razveselili velike torte.

Prenovljeni in polepšani šoli je podelil bla
goslov župnik Jože Kovačič. Po prerezanem 
traku smo obiskovalci, med katerimi je bila 
tudi poslanka državnega zbora Irena Tavčar, z 
veseljem vstopili na ogled šolskih prostorov, 
izdelkov učencev in fotografskih spominov. 
Za dodatno dobro počutje v šoli so poskrbeli 
še starši otrok, ki so spekli veliko dobrot. Tudi 
vsak obiskovalec je dobil sličico polepšane šole 
na izvirnem podstavku. 

Milka Burnik

Balinajo v utrdbi na Golem vrhu
stanj. Dodatne informacije in prijave pri Boštjanu 
Poljanšku na telefonski številki 051-211-767 do 
zapolnitve mest oziroma do prijave 16 ekip.

L. R.

Kroniko šolstvo na Lučinskem bomo objavili v 
novembrski številki Podblegaških novic.
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Ideja za festival karikature se je poro
dila Borisu Oblaku, upravitelju  rojstne hiše 
slikarjev Šubic, ki jo Poljanci poznajo bolj kot 
Štefanova hiša, kot izpeljanko letošnje kolo
nije Iveta Šubica na temo portretov. Pri tako 
velikemu številu karikaturistov in njihovem 
odzivu imata zasluge tudi domačin, stripar in 
karikaturist Iztok Sitar, in Radko Oketič, ust
varjalca in poznavalca karikaturistov. 

Sobotni dan je bil namenjen risanju karikatur 
v živo, ki so jih na Visokem ustvarjali Jože Pok
lukar – Jole, Matjaž Poklukar, Simon Sanda in 
Boris Oblak, ki je hkrati vodil tudi tečaj karikature. 
Opazovalci in portretisti so spoznavali, kako nas
tajajo karikature. Zanjo ne smeš porabiti kaj več 
kot osem minut, mi je zaupal Boris, poleg tega pa 
moraš biti še dober psiholog, risar, opazovalec, 
zajeti moraš osnovne poteze portretiranca in nje
gov značaj. Otroške delavnice sta vodili mentorici 
Tina Mlinar in Nina Meglič. V okviru delavnic je 
bil tudi natečaj za najboljšo karikaturo pisatelja 
Ivana Tavčarja. Izmed del so za najboljše izbrali 
delo Laure Bohinc. Iz lesa pa sta ustvarjali kiparki 
Barbara Pintar in Katja Bogataj. 

Poslovno darilo lahko odpira nove poslovne 
vezi ter obenem izraža spoštovanje in zaupanje. 
Ponudbo blagovne znamke Dedek Jaka in Babica 
Jerca sestavlja 61 ponudnikov s 450 izdelki, ki 
nastajajo v različnih predelovalnih dejavnostih in 
so rezultat ročnih spretnosti ljudi na Škofjeloškem. 
Vključenih je še nekaj izbranih izdelkov, za katere 
so izdelali tudi lične darilne embalaže, med njimi 
na primer božični, srednjeveški piškoti, potice, 
sadni kruh, domači jušni rezanci, žganja in likerji, 
medeno vino, med in dražgoški kruhki, sir, zeliščni 
čaji ter zeliščni mošnjiček. V sklopu izdelkov 

domače in umetnostne obrti ponujajo pletene 
izdelke iz domače volne, čipko in aplikacije s 
čipko ter lesene izdelke. 

V naši občini je skupno 20 ponudnikov 
izdelkov omenjene blagovne znamke. Večina 
od njih ponuja tudi poslovna darila, njihovo 
ponudbo pa lahko preverite pri Kristini Miklavčič 
na Razvojni agenciji Sora, na telefonski številki 
04/50-60-225 ali po e-pošti kristina.miklavcic@
ra-sora.si. Lahko si jo ogledate tudi na spletni 
strani http://babicadedek.ra-sora.si/.

L. R.

Poslovna darila lokalnih proizvajalcev

Prvi Slovenski festival karikature

Risali so v živo, razstavljal tudi Miki Muster
Septembra sta spet zaživela Štefanova hiša v Poljanah in Tavčarjev dvorec na 
Visokem. Tu se je odvijal prvi Slovenski festival karikature, ki se je končal z raz-
stavo 25 priznanih slovenskih karikaturistov. Upravitelj Boris Oblak napoveduje 
v nastajajoči hiši kulture nove umetniške dogodke.

Marka Hočevarja, Hinka Smrekarja, Staneta 
Jagodiča, Jožeta Trobca, Toma Lavriča, Franca 
Jurija in  Alojza Zormana  Fojža, pa še Bori 
Zupančič, Radka Oketiča, Andreja Bajta, Cirila 
Horjaka, Marka Kociperja, Mateja Kocjana, 
Mladena Malenška, Matjaža in Jože Poklukar, 
Simona Sande in Jaka Bevka. 

Izjemen odziv in pozitivni vtisi so dobra 
popotnica za nadaljnje delo in sveže ideje v hiši 
kulture. Drugi festival karikature naj bi segel prek 
meja, napoveduje se tudi formalno povezovanje 
slovenskih karikaturistov, središče njihovega 
povezovanja pa naj bi postale prav Poljane.

Program je v soboto v kulturnem domu dopol
nil še Sašo Hribar  s svojim »šovom«, podaljšek 
programa pa je bil nastop skupine Karik iz Tol
mina, katere člane druži želja po odkrivanju sveta 
harmonij in zvoka, ki jih prinaša štiriglasno petje. 
Maloštevilno občinstvo so navdušili  izvajalci 
Andrej Hvala (prvi tenor in umetniški vodja), 
Miloš Leban (drugi tenor), Nejc Leban (bariton) 
in  Damjan Cvek (bas) z izbranim repertoarjem, 
petjem in spremljavo kitare. Repertoar skupine 
so slovenske in dalmatinske pesmi ter pesmi z 
nabožno vsebino in skladbe drugih narodov. 

Boris Oblak napoveduje do konca leta še raz
stavo o družini Šubic in predstavitev monografi
je o Ivetu Šubicu, postavitev muzejske zbirke, 
prireditev Polanc podobo na ogled postavi in 
kot lansko leto tudi letos Tavčarjev teden. V 
Štefanovi hiši je tudi turističnoinformacijska 
točka (telefonska številka: 031394751). 

Tadeja Šubic
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Cvet karikaturistov v Poljanah
Glavni dogodek festivala je bilo odprtje raz

stave 83 karikatur 25 znanih slovenskih kari
katuristov z legendo slovenskih ustvarjalcev 
stripa in karikature Mikija Mustra in drugih 
priznanih imen: Bineta Roglja, Boruta Pečarja 
domačinov Iztoka Sitarja in Borisa Oblaka, 
znanih ustvarjalk Aljane Primožič in Lile Prap, 
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Na lokalni in regionalni ravni organizirajo in 
usmerjajo tekmovanje lokalni in regionalni nos
ilci. V ocenjevanje na področju urejanja prostora, 
okolja in gostoljubnosti je vključenih več katego
rij, med njimi tudi tekmovanje slovenskih krajev 
in šol. Vsebina tekmovanja je urejenost kraja 
oziroma naselja kot celote, pa tudi posameznih 
okolij in objektov, kakovost turistične ponudbe, 
življenja v kraju oziroma naselju za prebivalce 
in goste, varovanje naravne in kulturne dediščine 
ter okolja. Komisija ocenjuje ulice in trge, ob

Priznanje Gorenjske turistične zveze

Sovodenj in šola Ivana Tavčarja  
med najbolj urejenimi na Gorenjskem
Moja dežela – lepa in gostoljubna je vsakoletni projekt Turistične zveze Slovenije. 
Spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in 
urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom.

jekte različnih dejavnosti, upošteva se naravno 
in gojeno zelenje in rože, skrb za dediščino, 
komunalno in turistično infrastrukturo. Preverijo 
tudi, kako v kraju skrbijo za rabo alternativnih 
energetskih virov, kako je s komunalno in
frastrukturo in s prometom.

Za najlepše urejeno osnovno šolo je priznanje 
za tretje mesto pripadlo OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, takoj za OŠ Orehek in OŠ Naklo. V 
kategoriji manjših vasi na Gorenjskem pa si tretje 
mesto delita Sovodenj in Žirovnica, za drugo 

uvrščenim Podho
mom in zmagoval
nimi Brezjami. 

P r i z n a n j a  s o 
podel i l i  na  t ra
dicionalnem sre
čanju gorenjskih 
turističnih delavcev v 
Železnikih. Še pose
bej presenečeni in 
veseli so bili prisotni 
člani TD Sovodenj, 
saj za priznanje prej 
niso vedeli.

Milka Burnik

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, 
in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, 
gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sajenje in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in 
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež – v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, 
katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 
boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za 
lovišče na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. 
Če se sredstva ne porabijo, se ostanek enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev
Višina sredstev je 3.960 evrov.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• povabilo k oddaji vloge,
• navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
• postopek za izbor sofinancerja,
• vzorec pogodbe,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazec: Prijava na razpis,
• obrazec: Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vlagateljem na voljo od 

dneva objave tega javnega razpisa v Podblegaških novicah do zaključka javnega razpisa, 
to je do 15. novembra 2012.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, in sicer najkasneje do vključno 
15. novembra 2012 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani 
levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
• Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo 16. novembra 2012 ob 11. uri v prostorih občine Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije, in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v 
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/javni (razpisi) ali pa jo 
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan v prostorih občine Gorenja vas - 
Poljane (tajništvo).

11. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu 
na številki: 04/51-83-114 vsak delovni dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti na naslovu: 
natasa.kopac@obcina-gvp.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Nataša Kopač.

                                                                                                              Župan
                                                                                                        Milan Čadež

Priznanje Sovodnju za 
tretjo najbolj urejeno vas 
na Gorenjskem

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 14/12),  
v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (U. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in Statuta Občine Gorenja vas - Poljane  

(UVG, št. 22/99 in Ur. l. RS, št. 80/01) objavlja Občina Gorenja vas - Poljane

JAVNI RAZPIS
           za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Vrata dvorca na Visokem so se odprla 12. 
maja, in vsi, ki so obiskali Visoko, so bili nad 
videnim navdušeni, saj je od zadnjega odprtja 
dvorca minilo že 30 let. Uradno odprtje letnega 
vrta in razstave v preddverju in vzhodni sobi 
je bilo 23. junija. »Letošnja sezona, ki se je 
končala 30. septembra, je bila nad pričakovanji. 
Gostje so Visoko obiskovali vse poletje, ocen
jujemo, da jih je bilo med 13 tisoč in 15 tisoč. 
Veliko je bilo kolesarjev, saj mimo Visokega 
poteka občinski kolesarski krog. S poljanske 
smeri smo zabeležili veliko sprehajalcev in tudi 
nekaj najavljenih skupin. Ne smem pozabiti 
tudi na kopalce, ki so se v vročih poletnih dneh 
osvežili v Sori,« je pojasnil Boštjan Poljanšek 
iz gostilne Na Vidmu, ki na Visokem nudi 
gostinske storitve. 

Turizem

Visoko in Kopačnica – nad pričakovanji
Občina je z letošnjim letom bogatejša za dve turistični točki, ki sta pripomogli 
k večji obiskanosti krajev pod Blegošem – Dvorec Visoko in Topličar. Skupno 
jima je, da mejita s sosednjima občinama Škofja Loka in Cerkno in da sta z 
odprtjem poželi veliko zanimanja, navdušenja ter obiska gostov iz bližnje in 
daljne okolice.

dit v bajer, so se tako lahko zadržali še dlje, 
postavljena pa so tudi igrala za otroke. »Prvo 
sezono smo pričeli kasneje, kot se sicer začne 
poletna sezona, a kljub temu sta bila obisk in 
odziv obiskovalcev presenetljivo zadovoljiva. 
Veliko je bilo kolesarjev, tistih, ki so se 
naključno peljali mimo in si z zanimanjem 
ogledali ponudbo, ter tistih, ki so ob brunarici 
in bajerju preživeli večji del poletja. Kopalci 
so bili razporejeni prek celega dne, zjutraj so 
prišli tisti, ki so si želeli miru, od 12. do 19. 
ure pa so prevladovali otroci in mladina,« 
je pojasnil Janez Filipič iz gostilne Lipan. 
Gostinska ponudba je bila dobro sprejeta in 
prilagojena povpraševanju, obiskovalci pa so 
bili nad naravo in ambientom navdušeni. 

Brunarica je med drugim gostila tudi zaključek 
enodnevnega kolesarskega izleta v organizaciji 
ŠDMH, Kopaško noč, v Kopačnico so prikolesari
li udeleženci športnega tabora OŠ Ivana Tavčarja. 
»Ponudba brunarice v prihodnje ostaja nespre
menjena, sezona pa se bo prihodnje leto pričela 
predvidoma konec maja,« je strnil Filipič.

»Z letošnjo sezono in obiskom na obeh 
lokacijah in tudi na utrdbah Rupnikove linije sem 
zadovoljen. V vse tri lokacije je bilo letos vložene 
res veliko energije in le z dobrim sodelovanjem 
nam je uspelo. Velikokrat sem obiskal obe lokaciji 
in moram reči, da je kavica pri TopliČARju v 
Kopačnici ob sončnem vzhodu čez Slajko res 
nekaj prav posebnega. Pivo pa je najboljše, ko 
prekolesarim iz Dobrave čez Pasjo ravan in se 
spustim na Visoko, kjer je zaslužen počitek.

Pri Topličarju bomo v prihodnjem letu 
poskušali pridobiti investitorja za večji sonaravni 
poseg. Kot kaže, dodatnega bajerja ne bomo gradi
li, ponudba v brunarici pa se lahko še razširi. Na 
Visokem bi želeli mladoporočencem ponuditi po
roke v čudoviti Škofovi sobi, ki jo imamo nasled
nje leto v načrtu v celoti restavrirati. Seveda pa k 
civilni poroki spadajo lahko tudi šranga, vožnja s 
kočijo, gostinska ponudba na vrtu, fotografiranje 
… O vsem tem razmišljamo in predvidevam, da 
bomo z dobrim sodelovanjem to tudi realizirali,« 
je za konec povedal župan Milan Čadež.

Lidija Razložnik
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Šest kilometrov regionalne ceste prvega reda od 
Trebije do Sovodnja je že desetletja zelo aktualnih. 
Stare podporne zidove ob potoku spodkopava 
in ruši voda, čemur sledijo zožanja cestišča in 
semaforji. Leta in leta se odpirajo manjši gradbeni 
odseki, ki po večmesečnem delu le dajo rezultate. 

V prvi polovici oktobra se je pot do Trebije 
časovno skrajšala. Vsa tri gradbišča po nekaj deset 
metrov na razdalji dveh kilometrov v Hobovšah so 
dokončana, urejena in pospravljena, semaforjev ni 
več. Promet teče tekoče po gladki asfaltni prevleki.

Na ovinku pri Bucku so sanirali izpodkopane 
podporne zidove ob potoku, nekoliko dvignili 
cestišče in na zunanjem delu ovinka uredili 
hudourniško odvodnjavanje. Pri Pajklcu so na 

K veliki obiskanosti Visokega so v veliki meri 
pripomogli tudi dogodki in prireditve, in sicer 
odprtje občinskega kolesarskega kroga, razstava 
Iz Kosmovega arhiva, Visoški tek, pripovedoval
ski variete Za dva groša domišljije, veselica TD 
Visoko in gostujoča igra Ljubezen na seniku, 
srečanje starodobnikov in 1. Slovenski festival 
karikature Poljane 2012. »Letos sta Visoko 
obiskala tudi mladoporočenca in si tam privoščila 
kozarček penine,« je še povedal Poljanšek. 

Prihodnje leto se bo sezona pričela v aprilu 
oziroma v prvih toplejših dneh. Na Vidmu pa že 
razmišljajo o dodatni ponudbi, ki bi jo leto pred
stavili in ponudili obiskovalcem Visokega.

Veliko obiskovalcev je privabila tudi na 
novo postavljena brunarica pri TopliČARju 
v Kopačnici. Obiskovalci, ki so se prišli hla

Ceste

Po deset metrov za varnejšo vožnjo
novo utrdili izpodkopane podporne zidove 
ob potoku, razširili cestišče in hribino utrdili 
s kamnitimi zidovi ter kamnitobetonskimi 
zložbami. Uredili so odvodnjavanje stalno pris
otne hribske vode. Pri Graparju so odstranili del 
brežine na ovinku, zgradili oporni zid z ograjo 
in podporni zid ob potoku. Vse tri posege so 
ovrednotili z nekaj manj kot šeststo tisoč evri. 

Govori se, da se bodo rekonstrukcijska dela 
na tej cesti nadaljevala tudi v naslednjih dveh 
letih, za kar naj bi že pripravljali dokumen
tacijo. Uporabniki ceste bomo veseli, ko bodo 
stroji spet brneli, pa čeprav bo kdaj treba malo 
počakati pred semaforjem.

Milka Burnik Razširjen ovinek pri Graparju
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Za projekt BOBER (Boljše opazovanje za 
boljše ekološke rešitve), največji projekt za 
spremljanje stanja okolja v Sloveniji, ki je del 
Operativnega programa Evropske unije za razvoj 
okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 
2007–2013, je predvidenih 33 milijonov evrov, 
od tega glavnino (85 odstotkov) prispeva EU. 
Kot navajajo na ARSO, je njegov glavni namen 
zagotoviti zanesljive meritve ter natančnejše 
napovedovanje meteoroloških in hidroloških 
izrednih pojavov (poplave, toča …), s čimer so 
povezana tudi druga pričakovanja: večja poplavna 
varnost, varna preskrba z vodo in boljše možnosti 
za razvoj posameznih gospodarskih panog ter 
izboljšanje poznavanja, spremljanja, analiziranja 

in ocenjevanja stanja vodnega okolja. Celoten 
projekt je naravnan k zmanjšanju škodljivega 
delovanja voda ter vzpostavljanju trajnostnega 
razvoja vodnega okolja na ravni celotne države.

Napovedovanje izjemnih padavin  
bo natančnejše

Velik del sredstev (2,5 milijona) je namenjen 
postavitvi dodatnega vremenskega radarja na 
Pasji ravni za potrebe zahodne Slovenije. Radar 
na Lisci pri Sevnici zaradi omejenega dosega 
in geografskih ovir, kot so hribi, ne omogoča 
zanesljivega spremljanja padavin na območju 
celotne Slovenije. Zato je nov radar na zahodu 

države za popolno radarsko sliko padavin 
ključnega pomena. Oba radarja skupaj bosta 
omogočila kakovostnejše kratkoročno napove
dovanje izjemnih velikih količin padavin v zelo 
kratkem času, kar običajno privede do poplav.

Po navedbah ARSO naj bi bila Pasja ravan 
idealna lokacija za postavitev radarskega 
sistema, saj leži zahodno od RC Lisca in je 
od nje oddaljena okrog 80 km. Z lokacije je 
mogoče na 80 odstotkih ozemlja Slovenije 
meriti na višinah 0–1 km nad reliefom, na 10 
odstotkih ozemlja na višinah 1–2 km in preos
tanek na višinah 2–3 km. 

Novi radar bo stal na 20metrskem stolpu, 
deloval bo pri valovni dolžini pet centimetrov 
in s povprečno močjo 300 W. Seval bo v snop 
širine ene stopinje. Meritve bodo potekale 
vsakih deset minut z vrtečo se anteno med 
elevacijami 0,5–30 stopinj. 

Sistem bo po sevalnih karakteristikah identičen 
z RC Lisca. Radarski izmerki se bodo pretakali do 
procesnega centra na ARSO v Ljubljani, kjer bodo 
vključeni v dosedanjo verigo obdelav, objavljanja 
in arhiviranja. Hkrati bodo primerno nadgrajene 
in posodobljene še nekatere druge komponente 
omrežja. Celotno radarsko omrežje naj bi bilo 
dokončano do konca leta 2014. 

Ana Tušek

Predlagane spremembe na trgu dela so nujne 
zaradi nefleksibilnosti veljavne delovne za
konodaje, ki vodi v očiten dualizem na trgu dela. 
Obstoječi sistem, ki poudarja varnost zaposlitev 
za nedoločen čas, je pospešil predvsem sklepan
je pogodb za določen čas, in sicer v razmerjih, 
ki nazorno kažejo na neustreznost ureditve. 
Medtem pogodbe za nedoločen čas, še zlasti za 

mlado generacijo, ostajajo skoraj nedosegljive.  
Podatki (v tabeli) kažejo, da se že tako visok 
delež zaposlitev za določen čas iz leta v leto 
povečuje. Leta 2008 je bil delež sklenjenih 
pogodb za določen čas 78 odstotkov, v prvi 
polovici letošnjega leta pa je takih že 83 odstot
kov vseh na novo sklenjenih pogodb. Podatki 
Zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo v 

Reforma trga dela

Niti vsak peti na novo zaposleni ne dobi pogodbe za stalno  
prvi polovici 2012  tako sklenjenih samo še 17 
odstotkov pogodb za nedoločen čas oziroma 
najmanj do sedaj.

Ti podatki zgovorno pričajo o nujnosti 
sprememb na področju delovnopravne za
konodaje. V dialogu s socialnim partnerji 
je treba poiskati rešitve, ki bodo omogočile 
stabilizacijo trga dela, bistveno omejile seg
mentacijo ter omogočile fleksibilno varnost, ki 
bo delojemalcem in delodajalcem ponujala us
trezno razmerje med varnostjo in fleksibilnostjo 
zaposlitve. Osnovni namen reforme trga dela je 
ustvariti pogoje, ki bodo spodbudili sklepanje 
novih pogodb o zaposlitvi ter tako obrnili trende 
na trgu dela.

Irena Tavčar, poslanka

Radar na Pasji ravni

Skupaj z Lisco bosta pokrivala celotno državo
Agencija RS za okolje (ARSO) med letoma 2009 in 2015 izvaja projekt Nadgradnja 
sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji, imenovan 
tudi projekt BOBER. Projekt, ki ga financirata Kohezijski sklad EU in proračun 
RS, predvideva precej posodobitev merilnih mest in računalniške infrastrukture, 
med drugim tudi gradnjo vremenskega radarja na Pasji ravni. To bo drugi tovrstni 
radar v državi, vendar v primerjavi z že obstoječim na Lisci veliko sodobnejši.

Fo
to

 iz
 a

rh
iva

 A
RS

O

Kaj je vremenski radar?
»Vremenski radar je osnovni merilnik za merjenje lege, 
zgradbe in gibanja padavinskih sistemov v atmosferi. 
Nepogrešljiv je za odkrivanje in spremljanje vremenskih 
ujm ter za kvantitativne ploskovne meritve padavin,« 
navajajo v ARSO.
Radar je sestavljen iz oddajnika, antene in sprejemnika. 
Oddajnik tvori zaporedne pakete elektromagnetnih 
mikrovalov – radarske impulze, vrteča se antena pa jih
usmerja v vse smeri. Impulzi potujejo skozi atmosfero in 
če na svoji poti naletijo na padavinske delce (dež, sneg, 
točo), se na njih sipajo. Del elektromagnetnih valov 
se sipa nazaj, kjer jih z isto anteno zazna sprejemnik. 
Iz smeri, zakasnitve in jakosti odmevov računalnik 
izračuna tridimenzionalno polje padavin in iz njega 
izdela dvodimenzionalne talne projekcije, primerne za 
prikaz na zaslonih.

Radar na Lisci
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Pelinolistna ambrozija je v Evropo prispela iz 
Severne Amerike s povečano prometno povezavo 
sredi 18. stoletja. V Slovenji se je naselila najver
jetneje po drugi svetovni  vojni. Danes se pogosto 
pojavlja ob nižinskih cestah in na razgaljenih 
površinah (nasutja), kjer je bilo prvotno rastlinstvo 
odstranjeno. Zadnja leta raste tudi kot plevel med 
koruzo in drugimi poljščinami. Žal smo jo opazili 
tudi v naši občini, kjer raste celo na okrasnih vr
tovih, zato je dobro vedeti, kako jo prepoznamo 
in kako ravnati, če jo odkrijemo.

Spoznamo jo po dežnikastih cvetovih
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia ar

temisiifolia) je enoletnica in poznocvetoča ve
trocvetka, ki cveti več mesecev. Njena semena 
kalijo zgodaj spomladi. Zraste od 30 do 120 
cm visoko. Steblo je ponavadi razvejano. Listi 
so kratkopecljati, po zunanjem obrisu jajčasti, 
enkrat do dvakrat pernato deljeni, 5–10 cm 
dolgi. Spodnji listi so nasprotni, zgornji pa pre
menjalno nameščeni. Koški so enospolni, na isti 
rastlini so ženski in moški cvetovi. Moški koški 
so kratkopecljati, kimasti, združeni v socvetja 
na koncu poganjkov. Cevasti cvetovi imajo pet 
prašnikov, v katerih dozori cvetni prah. Ženski 
koški v zalistjih listov so na rastlini nameščeni 
nekoliko nižje kot moška socvetja. Ponavadi je 
to samo en cvet, obdan z ovojkom. (Povzeto  po 
članku Andreje Kofol Selinger v Proteusu.) 

Na posamezni rastlini se razvije na tisoče 
semen, ki so lahko kaliva več desetletij. 
Posamezna rastlina proizvede tudi več sto 
milijonov pelodnih zrn, ki se z vetrom širijo na 
kilometrske razdalje. Pelinolistna  ambrozija je 

težko prepoznavna vrsta iz tega rodu. Najlažje 
jo spoznamo po majhnih,  dežničkom podobnih  
cvetovih, ki so združeni v socvetja.  Odvzema 
prostor avtohtonim rastlinskim vrstam in 
poljščinam, poleg tega pa je izjemno alergena 
rastlina. Njen cvetni prah povzroča alergije na 
dihalih. Do alergijske reakcije pride ob vdi
havanju zraka, s čimer pridejo pelodna zrna 
na sluznico dihal. Najobčutljivejši alergiki so 
občutljivi že na nekaj pelodnih zrn v kubičnem 
metru zraka, običajno pa se težave pojavljajo pri 
nekaj deset pelodnih zrnih na kubični meter. 
Zatiranje in preprečevanje širjenja 

Strokovnjaki svetujejo preprečevanje 
razširjanja in zatiranje ambrozije z večkratno 
košnjo in dosejevanjem trave ter mulčenjem na 
višino dva cm tik pred cvetenjem, ki ga kom
biniramo s prekopavanjem ali ožiganjem in/
ali herbicidi. Če jo samo pokosimo, se bo hitro 
obnavljala s številnimi stranskimi poganjki. 
Strokovnjaki predlagajo, da površine z večletno 
vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat na leto, pre
den se vegetacija strne. Pri zatiranju bi bilo treba 
kombinirati mehanske in kemične ukrepe.

V zvezi z zatiranjem abrozije je bila leta 
2010 izdana Odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Imetnik 
zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, 
mora preprečevati širjenje in  zatirati škodljive 
rastline. Odstraniti mora rastline s koreninami 
vred ali njihov nadzemni del tako, da se ras
tlina v rastni dobi ne obraste več. V rastni dobi 
do konca septembra mora redno opazovati 
ta zemljišča (http://www.furs.si/). Stroške za 
odstranitev nosi imetnik zemljišča.

Kako se izogniti  
škodljivemu vplivu cvetnega prahu?

Podatke o tem, da je v zraku cvetni prah 
ambrozije in kakšna je njegova količina,  
lahko spremljamo na spletnih straneh in v 
biometeorološki napovedi Agencije RS za okolje 
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20
in%20podatki/bio.html. V času, ko je v zraku 
največ cvetnega prahu, se izogibamo športnim 
dejavnostim na prostem in daljšemu zadrževanju 
zunaj. Med potovanjem (posebno zunaj mest) naj 
bodo okna avtomobila zaprta. V prezračevalnih 
napravah uporabljamo zračne filtre, ki zadržijo 
cvetni prah (zrna so pri večini alergogenih rastlin 
velika med 10 in 100 mikrometri). Zmanjšamo 
vnos cvetnega prahu v notranje prostore: zračimo 
jih ponoči ali po dežju; perila ne sušimo zunaj; 
ko pridemo domov, se preoblečemo, si umijemo 
obraz in lase; oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne 
odložimo v spalnici. Pomaga tudi izpiranje nosu 
s fiziološko raztopino.

Tadeja Šubic

Redna septembrska seja državnega zbora 
je potekala od 24. septembra do 2. oktobra 
2012, na njej pa se je poleg Zakona o stvarnem 
premoženju, Zakona o prekrških, Zakona o 
policiji, določenih zakonov na področju hrane, 
Zakona o osebni asistenci, Zakona o dohodnini 
odločalo tudi o tem, kako se bo upravljalo 
terjatve bank v prihodnje, saj sta upravljanje s 
terjatvami bank in sanacija bančnega sistema 
ključni. 

Bančni sistem je v zadnjih štirih letih doživel 
mrk oziroma »ni deloval v smeri kreditiranja 
gospodarstva in zagotavljanja varnosti vseh 
depozitov«. Podatki za državno banko so zdaj 
znani, in če ne bi prišlo do tega, da se bodo tako 
imenovane slabe terjatve prenesle na posebno 
institucijo, bi bančni sistem enostavno še 
naprej »vegetiral« in gospodarstvo bi  še naprej 
ostajalo brez potrebnega denarja, ki je seveda 
potreben ne samo za nadaljevanje gospodarskih 

aktivnosti, temveč tudi za razvoj. Poglavitno 
pri stabilizaciji bančnega sistema je dejstvo, 
da bodo slabe terjatve prenesene na družbo, 
ki bo izdala obveznice, verjetno z državnim 
poroštvom, te obveznice pa bodo imele banke 
v svojih naložbah in to pomeni, da bodo lahko 
sprostile kapital in gospodarstvo se bo lahko 
ponovno kreditiralo. V SDS menimo, da se je v 
preteklosti preveč hazardiralo s krediti, ki niso 
imeli zadostnih jamstev oziroma zavarovanj, 
zaradi česar smo »prišli v zapleten finančno
bančni položaj«. Bančnemu sistemu je v zadnjih 
treh letih bilo posvečene premalo pozornosti, 
zato je pomembna diagnoza in njegovo zdrav
ljenje. Družba, ki bo ustanovljena v letošnjem 
letu, bo imela vpogled v portfelj bank, pri čemer 
bo lahko pregledovala kredite, ki so bili dani.

Poleg stabilizacije bančnega sistema je bilo 
na seji veliko razprav tudi na temo smiselnosti 
sprejetja Zakona o državnem holdingu. Državno 

premoženje do zdaj ni bilo najbolj učinkovito 
upravljano, zato je vlada RS veliko delala na 
iskanju načina in rešitev bolj učinkovitega up
ravljanja. Glavni cilj in namen zakona je, da se 
lastništvo koncentrira na enem mestu, pri čemer 
se bo vzpostavilo tudi načelo odgovornosti, 
gospodarnega upravljanja, transparentnosti in 
učinkovitosti.

Delovna skupina, ki je Zakon o slovenskem 
državnem holdingu intenzivno pripravljala in 
usklajevala celo poletje, je bila sestavljena iz 
predstavnikov vseh parlamentarnih strank. 
Skupina je naredila velik vsebinski in tehnični 
napredek pri oblikovanju zakona, tako da je bil 
zakon primeren za sprejem. S sprejetjem za
kona smo na poti, da bo upravljanje državnega 
premoženja učinkovitejše, na drugi strani pa je 
dan signal Evropski komisiji in OECDju, da 
smo se reševanja tega problema lotili resno.

Irena Tavčar

Poslanski premislek

O bančnem sistemu in državnem holdingu

Invazivna in za zdravje nevarna pelinolistna ambrozija

Širjenje bomo preprečili le s pravilnim odstranjevanjem
Invazivne tujerodne vrste rastlin je na območje Slovenije vnesel človek in so se 
tako razširile, da povzročajo škodo v kmetijstvu in gospodarstvu, nekatere pa 
škodujejo tudi zdravju. Taka je pelinolistna ambrozija ali žvrklja, katere cvetni 
prah povzroča številne alergije na dihalih. Najdemo jo tudi v naši občini.

Invazivke velikokrat rastejo skupaj.
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Rodila se je v Žetini Pr’ Rančah. Ko je bil 
oče na delu v Ameriki, so nekaj časa stanovali v 
Javorjah. Po vrnitvi je kupil hišo Pr’ Šuštarju na 
Dobravšcah. Kar trikrat je šel za nekaj let v Ameri
ko s trebuhom za kruhom. Kasneje je naredil hišo 
na Dolenji Dobravi. V družini je bilo pet otrok, ena 
sestra je bila starejša od Anice. V šolo je hodila v 
Javorje, potem pa v staro šolo na Trati.

Doma so imeli malo zemlje. Pred vojno je 
hodila delat h kmetom. Za igro ni bilo kaj dosti 
časa. Če niso delali, so klekljali. Sprva jih je učila 
mama, potem so se učili eden od drugega. Klekl
jali so in se družili po hišah, tudi med tednom. 
Pridno so delali, da so potem lahko plesali, a niso 
šli prav daleč. Spominja se, da je mama vedno 
spekla zelo dobro ocvirkovco, kadar so imeli 
prejo pri njih doma. Vsako leto so zredili prašiča, 
da je bilo kaj za v lonec. Veliko je klekljala, čipke 
pa prodala Pr’ Palčk, kjer so bili menda zelo 
natančni in »se je kdo kar bal nesti«. Sama ni 
imela težav, saj je znala lepo sklekljati. Tudi na 
Gorenji Dobravi je bilo odjemno mesto. 

Pozimi, na praznik sv. Antona, niso nikoli 
izdelovali čipk. Takrat so se sankali z doma 
narejenimi sankami. Tudi smučali so se, saj jim 

je stric naredil smučke. Spominja se, da je sama 
smučala v krilu, njena mlajša sestra pa je imela 
hlače. Včasih so bile nadvse dobre smučine na 
poteh, kjer so prej vlačili hlode. Tudi potem, ko 
je bila poročena, je klekljala in  naučila tudi hčer. 
Pred desetimi leti, ko so jo začele boleti roke, je 
punkelj dokončno pospravila v omaro. 

Služenje na Koroškem
Spomni se časa, ko so gradili Rupnikovo linijo. 

Delavci so prišli z juga, nastanjeni so bili pri mnogih 
hišah v okolici in pravili so jim copatarji zaradi 
posebne in koničaste obutve. Za prenočevanje so 
plačali, kar je domačinom prišlo še kako prav. 

S sestro Johano sta bili stari okrog dvajset let, 
ko so ju poslali na delo na Koroško. Delali sta v 
gostilni in trgovini, a jima 
je bilo vseeno dolgčas po 
domu. Prispeli sta po
leti, jeseni sta od tam ušli. 
Anica je po rokah dobila 
nekakšne mehurje, ver
jetno pri molži krav, zato 
je potrebovala zdravniško 
pomoč. Gospodar, pri 

Pri nas je sto tisoč ljudi s tiho boleznijo 
Pred svetovnim dnevom osteoporoze, ki ga obeležujemo 20. oktobra, 

so o tej tihi bolezni, kot tudi imenujemo osteoporozo, na okrogli mizi spre-
govorili doc. dr. Tomaž Kocjan, prof. dr. Janez Preželj in Duša Hlade Zore, 
dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. 

Dr. Kocjan je predstavil računalniški sistem FRAX, ki je brezplačno 
dostopen na svetovnem spletu in je pomemben predvsem zato, ker je 
mogoče diagnozo osteoporoze postaviti še pred prvim zlomom in je zato 
možno preventivno zdravljenje. Orodje FRAX, s pomočjo katerega je možno 
izračunati verjetnost za osteoporozni zlom pri posamezniku v prihodnjih 
desetih letih, je dostopno na spletni strani www.shef.ac.uk/FRAX.

Dr. Preželj in dr. Hlade Zoretova sta poudarila glavne dejavnike tve-
ganja za nastanek osteoporoze. To so teža, neuravnotežena prehrana, 
premalo gibanja, kajenje, uživanje alkohola ter zgodnja menopavza in 
starost. Že v mladosti, v obdobju odraščanja, je treba zaužiti dovolj kalcija 
in vitamina D, saj je to dobra naložba za starost.

Kot je dejal dr. Kocjan je osteoporoza zelo razširjena bolezen. V 
Evropski uniji so v letu 2012 za osteoporozne zlome porabili 39 milijard 
evrov, od tega 26 milijard za neposredno oskrbo zloma, 11 milijard za 
rehabilitacijo in le 2 milijardi za zdravljenje te bolezni.

Vsakih 30 sekund pride do zloma zaradi krhkosti kosti, ocenjujejo 
strokovnjaki v Evropi. Najpogosteje se zlomijo vretenca, kolk ali roka tik 
nad zapestjem. Pri nas naj bi imelo po ocenah zdravnikov osteoporozo 
okoli sto tisoč ljudi v starosti nad 65 let. Za osteoporozo po 50. letu zboli 
vsaka druga ženska in vsak peti moški. Strokovnjaki pričakujejo, da se bo 
zaradi staranja prebivalstva število takšnih zlomov v naslednjih petdesetih 
letih podvojilo.                                                                                    P. N.

Naši 90-letniki

Anica Kržišnik je na vrhu piramide petih generacij
Vovšarčkova Ani iz Gorenje vasi se za devetdesetletnico zelo dobro drži, njen 
spomin je še vedno zanesljiv. Sama obeša perilo, lika, pospravlja, le malo težjih 
reči ne more dvigovati in kuhati. Dolgčas ji ni, čeprav ne gre prav pogosto od 
doma. Običajno si starši želijo, da vsi njihovi otroci pridejo do službe, ona pa 
je vse svoje otroke pripeljala celo do pokojnine.

katerem je delala, je menda šel za njima vse do 
Jesenic, a ju ni več našel. Del poti sta potovali z 
vlakom, potem sta pešačili. 

Mama ju je bila vesela, ko sta se vrnili. Doktor 
Gregorčič ji je oskrbel rane, obe s sestro pa sta 
poslej lahko ostali doma. Anica se spomni, da ji 
je gospodar ostal dolžan kar nekaj denarja.

Pred, med in po drugi vojni so nabirali gobe. 
Takrat so jih sušili in prodajali suhe. Kurila je v 
krušno peč, da je na njej, na razporejenih vejah, sušila 
razrezane gobe. Komaj so se imele čas posušiti, že so 
bile na vrsti nove, saj so bogato rasle.

Praznovanje
Poročila se je kmalu po vojni. Rodila je pet 

otrok, vse doma. Štirje so živi, prva hči pa je umrla 
pri enem letu, čeprav so jo zdravili v bolnici. Le 
nekaj dni po njenem pogrebu se je rodila druga.

Anica je doma je skrbela za otroke in gos
podinjila. Mož je s težavo preživljal družino. Z 
ravno prav velikimi oblačili od svojih otrok jih 
je oskrbovala teta, mamina sestra iz Amerike. 
Še ima v spominu številne hčerkine obleke, 
klobuke, bele čeveljčke. V tistem času je bilo 
v Ameriki veliko Slovencev, ki so v rodne do
move pošiljali same uporabne reči.

Zdaj jo tare marsikatera zdravstvena težava, pa 
jih uspešno premaguje ali pa z njimi živi. Nagaja 
ji malo slabši vid, a še vedno rada bere novice v 
različnih časopisih. Za krajši čas ji je tudi televi
zija, vendar jo le gleda, saj ta medij, naglušnost in 
stanovanje v bloku ne gredo najbolje skupaj.

Od osemdesetega leta starosti dalje jo svojci 
vsako leto za rojstni dan peljejo v Žetino k An
drejon na kmečki turizem. Vedno se jih zbere 
veliko za njen rojstni dan, saj ima po štirih 
otrocih trinajst vnukov, štirinajst pravnukov, 
nekaj tednov po devetdesetem rojstnem dnevu 
pa je dobila še prapravnukinjo. 

Milka Burnik

Pet generacij Anice Kržišnik: 90-letna mama Ana, hči Anki, vnukinja Metka, pravnuk Boštjan 
in prapravnukinja Lea
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Trenutni pokojninski sistem temelji na treh 
stebrih. Tokrat bom opisal prvega, ki temelji na 
tako imenovani medgeneracijski solidarnosti. 
To po domače pomeni, da delodajalci in vsi 
zaposleni od svojih plač prispevamo zakon
sko določen delež v pokojninsko blagajno za 
izplačilo pokojnin sedanjim upokojencem, pri 
tem pa upamo, da bodo za naše pokojnine enako 
plačevali naši otroci. Sistem je zelo dober in 
solidaren, saj se upokojencem ni (bilo) treba 
bati za pokojnine, dokler je dovolj aktivno 
zaposlenih. 

Zakaj se torej ta sistem želi spremeniti? 
Odgovor se v veliki meri skriva v statistiki 

aktivno zaposlenih. Sedanji prispevki za Za
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
znašajo 24,35 odstotka na enega zaposlenega 
(15,5 odstotka prispeva vsak od svoje bruto 
plače, delodajalec pa še 8,85 odstotka). Prepro
sta matematika pove, da bi torej štirje delavci 
s svojimi prispevki pokrili znesek pokojnine 
enega upokojenca. 

Leta 1980 so bili še štirje zaposleni na enega 
upokojenca. Demografska slika in posledično 
slika aktivnega prebivalstva pa se je do danes 
dramatično spremenila. Podatki Statističnega 
urada RS za leto 2012 kažejo, da je samo še 1,3 
delavca na enega upokojenca. Prispevki torej 
nikakor ne morejo pokriti potreb pokojninske 
blagajne, da bi zgolj iz tega naslova zagotav
ljali dostojne pokojnine upokojencem tudi v 
prihodnje. 

Le še 1,3 zaposlenega na upokojenca
Poskus reševanja pokojninske blagajne ni 

prvi v zadnjih letih. Pred letom 2000 je po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem za
varovanju (ZPIZ) znašala polna delovna doba 
35 let za ženske in 40 let za moške. Prav tako 
je bil upokojenec upravičen do 85 odstotkov 
povprečne mesečne plače desetih najugodnejših 
zaporednih let. Če bi delavec imel v najboljših 
desetih letih povprečno plačo 800 evrov, bi bil 
po tem zakonu upravičen do pokojnine v višini 
800 krat 0,85 je 680 evrov. 

Sprememba pokojninskega zakona iz leta 
2000 pa je prinesla kar nekaj novosti. Doba 
za izračun pokojninske osnove se je iz deset 
podaljšala na 18 najboljših zaporednih let. Že 
podaljšanje je tistim, ki so se upokojili po letu 
2000, zmanjšalo pokojninsko osnovo. Toda 
to še ni vse. S tem zakonom se je znižal še 
odstotek za odmero osnove iz 85 odstotkov na 
72,5 odstotka. Ob predpostavki, da bi tudi po 
tej spremembi delavec imel 800 evrov, kar je 
povprečje 18 najboljših zaporednih let, bi bil 
upravičen samo še do pokojnine v višini 800 
krat 0,725 je 580 evrov. Torej že 100 evrov 
manj kot po prejšnjem zakonu. 

Kljub opisanim spremembam pa primanjkl
jaja pokojninske blagajne niso uspeli zajeziti. 
Zato so pred nami nove zahteve po spremembi 
zakona, ki bodo aktivnim delavcem znova spre
menile pogoje za upokojevanje. Zagotovo ne na 
bolje, saj nihče nima čudežne palčke. 

Dolgoročno bomo od države lahko 
pričakovali pokojnino le še v višini od 30 do 
40 odstotkov naše povprečne plače. V svetu se 
s tem že dolgo ukvarjajo na različne načine. 
Bistveno sporočilo vseh debat o pokojninah 
je, da bi se morali čim prej zavedati resnosti 
položaja in začeti varčevati za svoje pokojnine. 
Socialne in zdravstvene pravice se že nekaj časa 
postopno prelagajo na ramena posameznikov. 
Tudi pokojnine niso izjema. Vprašanje je samo, 
kje in kako varčevati.

Pri oblikovanju posameznikovega  finančnega 
načrta lahko pomaga usposobljen finančni 
svetovalec – kar gotovo ni kar vsak prodajalec 
najrazličnejših produktov, ki se pojavi na vratih. 
Dober svetovalec je tisti, ki vam ne bo vsiljeval 
produktov, ki jih ne potrebujete. Z vami se bo 
pogovoril o vaših željah, ciljih in potrebah ter 
vam na podlagi celotne finančne slike svetoval 
produkte, s pomočjo katerih ocenjuje, da bi lahko 
dosegli svoje finančne cilje. Končna izbira pa je 
seveda vedno v rokah posameznika. 

Marko Ušeničnik,  
neodvnisni osebni finančni svetovalec

Takšna pomoč na 
domu pomeni veliko 
razbremenitev za stare
ga človeka in njegove 
svojce. Naš cilj je, da s 
storitvami socialne os
krbe na domu, ki jih iz
vaja dobro usposobljen 
kader, omogočimo, da 
pomoči potrebni upo
rabniki živijo čim bolj 
kakovostno in dostojno 
življenje.

Starejši velikokrat 
zaradi vezanosti na dom 
izgubijo stike s starimi 
prijatelji, znanci in sorod
niki. Zato se neredko zgo

Pokojninska reforma me (ne) briga

Čim prej bi se morali zavedeti resnosti položaja
Pokojninska reforma je tema, ki je v zadnjem času postala zopet aktualna, večina 
ljudi pa kljub temu o tem ne ve prav veliko. Kaj pokojninska reforma prinaša? 
Zakaj je sploh potrebna? Ali se za vsem skriva še kaj drugega? Ali me mora to 
kaj skrbeti? O tem se vsaj občasno kaj vprašamo, ko se politiki prerekajo, kaj 
bo dobro za nas in kaj ne. Za kaj torej gre?

Ste vedeli …
… da je Evropsko sodišče odločilo, da se višine 
zavarovalnih premij za moške in ženske ne smejo več 
razlikovati? Ker moški umirajo mlajši, so za zavarovalnice 
bolj tvegana skupina, zato so življenjska zavarovanja 
zanje dražja – za isto zavarovalno vsoto plačajo višjo 
premijo. To velja še do 21. decembra letos, nato bi se 
morale premije za moške poceniti in premije za ženske 
podražiti. V zavarovalnicah se še niso dokončno odločili, 
za koliko se bodo cene spremenile, zagotovo pa jih za 
moške ne bodo pocenile za enak delež, kot jih bodo za 
ženske podražile. Za ženske, ki razmišljajo o tem, da bi 
sklenile polico življenjskega zavarovanja, je smiselno, 
da bi to storile pred koncem decembra. Več o tem bomo 
pisali naslednji mesec. 

Pomoč na domu

Oskrbovalke so pogosto edini stik z zunanjim svetom
Zelo malo ljudi načrtuje, kje in kako bodo živeli na starost. Koliko bi pomenilo vašim 
ostarelim staršem ali sorodnikom, če bi namesto bivanja v centru starejših ostali doma 
in pri tem koristili pomoč pri osebni negi, gospodinjstvu, čiščenju, sprehodih?

Socialna oskrbovalka z uporabnico Marijo Krmelj z Mlake nad Lušo

di, da so socialne oskrbovalke, ki jih obiskujejo, 
njihov edini redni stik z zunanjim svetom.

Željo po pomoči na domu izrazi upravičenec 
ali svojci; potrebo lahko začuti patronažna sestra 
ali zdravnik. Najprej se sklene dogovor o izvajanju 
socialne oskrbe (obseg, trajanje, način opravljanja 
dela). Izvajalec obišče upravičenca na domu, nato 
pa oskrba poteka po dogovorjenih pravilih.

Storitve socialne oskrbe nudimo vsak 
delavnik med 7. in 15. uro. Ura oskrbe na domu 
za upravičenca stane 5,42 evra. Če tega plačila 
ne zmorete zaradi prenizkih dohodkov, se lahko 
obrnete na Center za socialno delo Škofja Loka, 
kjer vas pod določenimi pogoji lahko oprostijo 
plačila storitve.

Vse informacije o pomoči na domu so na 
voljo na telefonskih številkah 04/5170114 
in 051/665360 (Gordana Kvar, koordinatorka 
PND, CSD Škofja Loka, Partizanska c. 1 d, 
Škofja Loka). Najdete nas tudi na spletni strani 
www.csdskofjaloka.si.

G. K.
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Janez Hrovat:
Pove, da še vedno ni zadovoljen z odgovo

rom glede upravljanja Štefanove hiše. Vpraša, 
kdaj je bila podpisana pogodba o upravljanju. 
V odgovoru je navedeno, da je strošek up
ravljanja 1.300 evrov na mesec, in katere so 
naloge ter zadolžitve upravnika, med katerimi 
je naveden tudi popis eksponatov, za ta dela 
pa iz zaključnega računa izhaja, da je bilo že 
izplačano 1200 evrov. Iz Supervizorja je raz
vidno, da je upravnik prejel v letu 2012, zato 
ga zanima, iz katere postavke so bila sredstva 
izplačana. Meni, da upravnik dobi precej vi
sok honorar, v odgovoru pa ni navedeno, kaj 
dela, temveč kaj naj bi delal. Mirjana Možina 
še doda, da se tovrstne storitve običajno 
plačujejo glede na opravljeno delo. 

Vodi Leader projekt (O)živela kultura!, prek 
katerega bo sofinancirana postavitev razstave oz. 
muzejske zbirke predmetov in orodij iz zapuščine 
slikarjev Šubic, vzpostavila se bo spletna stran, 
promocijski material. Objave in promocija hiše 
se redno in obširno izvajajo. Za potrebe izvedbe 
delavnic se je kupilo rezbarsko orodje, grafična 
stiskalnica, v izdelavi je interaktivna spletna 
stran, kupilo se je orodje (čopiči, platno, glina, 
papir, …) za likovne delavnice, naročene so 
vitrine in omare za postavitev zbirke. 

Za šolarje in interesne skupine v hiši že izva
ja likovne oz. ustvarjalne delavnice, pripravlja 
programe za šole, društva, interesne skupine. 
Opravlja sestanke in nakupe v zvezi z progra
mom hiše, intenzivno se dela tudi na promociji 
tako hiše kot Tavčarjevega dvorca.

Vzpostavlja povezave med kulturnimi 
delavci v Poljanski dolini (načrtovanje in prip
rava skupnih projektov, razstav, dogodkov, prvi 
že v nedeljo, 21. oktobra – odprtje razstave del 
s kolonije na Ažbetovi domačiji), vzpostavlja 
povezave med hišo in posamezniki, umetniki 
in institucijami zunaj meja občine.

V septembru je organiziral uspešen in medij
sko zelo odmeven 1. slovenski festival karikatur, 
s katerim rojstna hiša slikarjev Šubic postaja 
nacionalno pomemben center zelo priljubljenega 
likovnega področja karikature, dogovori pa že 
tečejo o ustanovitvi društva slovenskih karikatur
istov in širših, tudi mednarodnih povezavah.

V pripravi je odprtje hiše z odprtjem stalne 
muzejske zbirke, odprtjem razstave del Ive
ta Šubica ter promocijo monografije o Ivetu 
Šubicu, pa tudi organizacija serije dogodkov 
(razstave, literarnih večerov), ki bodo po nekaj 
letih zatišja spet predstavili aktualno ustvarjalno 
in kulturno dejavnost v Poljanski dolini.

Podatkov, ki jih prikazuje Supervizor, torej 
ni mogoče interpretirati enoznačno kot izključno 
izplačilo neto honorarja, ampak je v izplačilih 
vključena vrsta inventarja, vitrin za razstave in 
druge opreme, ki je finančno obsežnejši zalogaj, 
in vseh drugih stroškov za organizacijo dogodkov 
Štefanove hiše in deloma Visokega. Ti se finan
cirajo tudi iz zneska za plačilo upravljanja, zato 
znesek plačila po pogodbi o upravljanju ne pred
stavlja neto honorarja, ampak zgolj prihodek, iz 
katerega se financirajo tudi odhodki za delovanje 

Štefanove hiše. Glavnino stroškov za postavitve 
razstav in za to potrebne opreme smo skušali za
jeti v projekt (O)živela kultura!, ki se sofinancira 
iz nepovratnih EU sredstev programa Leader, 
oziroma dobimo povrnjene v proračun na osnovi 
razpisa škofjeloškega LAS, ki je registriran za 
dodeljevanje sredstev iz programa Leader. 

Menimo, da je bil po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za objekt Štefanove hiše dosežen 
očiten premik pri oživitvi objekta, zlasti je bil 
očiten izjemen odziv na prireditev 1. Slovenski 
festival karikatur, ki je od ideje do izvedbe plod 
upravljavca, sodeloval je pa tudi pri oživitvi 
dvorca na Visokem. Poudariti je namreč 
treba, da brez organizacijskih in izvedbenih 
sposobnosti ter samoiniciativnosti zgolj zagotov
ljena finančna sredstva ne bodo dosegla želene 
oživitve tega spomeniško zaščitenega objekta. 
Ni nujno, da morebitne kritike glede upravljanja 
izhajajo iz utemeljenih vzgibov, zato verjamemo, 
da bodo zlasti tudi člani občinskega sveta v takih 
primerih lahko pojasnili zgoraj predstavljeno 
stanje, saj je naš skupni cilj v Štefanovi hiši 
razviti prepoznavno kulturno središče.

Na razpis za upravljavca je imel nenazadnje 
možnost kandidirati vsakdo, izbor najustreznejšega 
kandidata je opravila posebej imenovana komisija, 
zato je prav, da upravljavca podpiramo pri nje
govem delu. Prav tako je prisoten na več sestankih 
na občini, kjer snujemo usmeritve in delo za 
naprej, kjer dobi tudi konkretne zadolžitve. Vsa 
dokumentacija v zvezi z mesečnimi izvedbenimi 
in finančnimi poročili in ostalimi dokazili je 
občinskim svetnikom vedno na voljo na vpogled 
v prostorih občinske uprave.

Vpraša glede smučišča Stari vrh – v medijih 
je zasledil informacijo o prodaji zemljišč in 
kompleksa, objekta pa v idealnem deležu 52 
odstotkov. Slišal je tudi županovo izjavo, da je 
skeptičen glede prihajajoče smučarske sezone. 
Vpraša še, od kdaj ima STC blokiran račun.

Izjave v medijih glede prodaje zemljišč se 
nanašajo izključno na izjave Emila Peternela, 
lastnika družbe Agrozoot, za katere se strin
jamo, da so zavajajoče. Ne samo v delu, ki se 
nanaša na prodajo zemljišč smučišča, ampak 
tudi v delu, ki se nanaša na izjave o prodaji 
turistično nastanitvenega objekta. Kajti takšen 
objekt še ne obstaja, ampak obstajajo le načrti 
o njegovi gradnji na pogorišču objekta Zapreval 
2, (parc št. 40.S, k. o. Podvrh s pripadajočimi 
zemljišči), katerega lastnik je podjetje Agro
zoot, agronomska zootehniška družba, d. o. 
o., s sedežem v Mošnjah 22A, Radovljica, ka
terega prodaja po javno dostopnih informacijah 
neuspešno poteka že dalj časa.

Omenjeni lastniški delež pa se nanaša na 
solastništvo na parcelah parc. št. 459/2 in 
459/33, k. o. Podvrh, na katerih je 52odstotni 
lastnik podjetje Agrozoot, 48odstotni solastnik 
pa Občina Gorenja vas  Poljane. Parcela 495/2 
v naravi v celoti predstavlja gozd ob smučišču, 
parcela 459/33 pa v naravi predstavlja pretežno 
travnik na območju smučišča.

Obe parceli sta nastali iz nekdaj enotne parc. št. 

459/2, ki je merila 10.788 m2. Občina je s kupo
prodajno pogodbo z dne 10. 12. 1997 kupila tisti 
del prvotne parcele, ki v naravi predstavlja travnik, 
kar je v pogodbi izrecno navedeno. Ocenjena 
površina tega dela nepremičnine je bila 5.179 m2, 
kar je predstavljalo solastniški delež do 48/100. 
Solastnik do 52/100 pa je bil Peternel Jože, oče 
Emila Peternela, pogodbo pa je po njegovem 
pooblastilu podpisal Emil Peternel. Kasneje, 
po podatkih zemljiške knjige leta 2001, je bila 
prvotna parc. št. 459/2 razdeljena na dve parceli, 
in sicer na 459/2  – v naravi gozd – in 459/33 – v 
naravi travnik, torej naj bi občina postala izključna 
lastnica parc. št. 459/33. Do sporazumne sklenitve 
takšne pogodbe do danes ni prišlo. Emilu Peter
nelu in njegovemu odvetniku smo že večkrat pisno 
in ustno predlagali sklenitev Pogodbe o razdružitvi 
solastnine in ureditvi medsebojnih razmerij, s 
katero bi ustvarilo podlago za zemljiškoknjižno 
realizacijo dogovora, zapisanega v pogodbi iz leta 
1997. Ker se navedeno sporazumno reševanje 
vpisa izključnih deležev vleče že daljše obdobje, 
bo občina za dosego razdelitve solastnine upora
bila druge razpoložljive možnosti.

Emil Peternel je sicer tudi 1,1782odstotni 
solast nik podjetja STC Stari vrh, d. o. o., družba 
Agrozoot, d. o. o., pa je tudi izključni lastnik nekate
rih drugih zemljišč, po katerih poteka smučišče.

Glede prihajajoče zimske smučarske sezone 
potekajo potrebne aktivnosti za njen zagon. STC 
Stari vrh ima zaradi obveznosti do banke blokiran 
račun od aprila, pogajanja s Hypo banko so na 
sedežu občine nazadnje potekala 21. 9. 2012, na 
osnovi česar smo prejeli novo ponudbo banke za 
sanacijo dolga. V začetku oktobra jo je obravnaval 
odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, na pobudo z navedene seje odbora pa je 
9. 10. 2012 potekala tudi skupna seja obeh za 
gospodarstvo pristojnih odborov občin Gorenja 
vas  Poljane in Škofja Loka, ki sta zavzela skupno 
stališče obeh občin glede odgovora na ponudbo 
banke, ki je bil nato posredovan naslovniku.

Prosi za komentar glede dogajanja na 4. 
razvojni osi.

Glede odseka 4. razvojne osi  na odseku 
Gorenja vas–Cerkno je  v letu  2010 tedanje 
ministrstvo za okolje in prostor na osnovi 
izdelane dopolnitve gradbenotehničnega dela 
– dopolnitve okoljskega poročila in dopolnitve 
prometnoekonomskega dela ponovno izdelalo 
Študijo variant novogradnje RC na odseku 
Cerkno–Hotavlje, v kateri je bilo ovrednotenih 
in primerjanih pet variant: 

• varianta SEVER 1 in varianta SEVER 2, 
ki potekata po dolini Cerknice in nato po dolini 
Kopačnice, 

12. seja občinskega sveta

Odgovori uprave na vprašanja svetnikov
Na seji občinskega sveta je svetnik Jože Novak 

predlagal, da v Podblegaških novicah objavljamo 
vsa vprašanja, pobude in predloge, ki jih svetniki 
predstavijo oziroma zastavijo upravi ali županu, 
skupaj z odgovori. Objavljamo torej odgovore  

(v uredniško in lektorsko nespremenjeni obliki),  
ki jih svetniki prejmejo na naslednji seji.

Uredništvo
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• varianta JUG, ki poteka približno v trasi se
danje ceste, z novim predorom pod Kladjem, 

• ter varianti v dolino Idrijce (IDRIJCA 1 
in IDRIJCA 2).

Ministrstvo je na predstavitvi 21. 6. 2010, 
na katero so bile povabljene občine Gore
nja vas  Poljane, Cerkno, Žiri in Idrija, kot 
najprimernejšo predstavilo varianto Sever 
2, ki poteka po dolini Kopačnice, pri čemer 
tako mimo naselja Hotavlje kot mimo toplic 
v Kopačnici ter tudi v preostalih delih poteka 
pretežno po tunelih, zato predstavlja zelo drago 
varianto izvedbe, zaradi česar je bil izražen 
dvom o realnosti njene izvedbe.

Odbor za infrastrukturo in prostor v okviru 
državnega zbora je kasneje sprejel odločitev, da 
se sprejme severna varianta S2. Potrebno pa je iz
vesti optimizacijo te variante, predvsem z vidika 
stroškov, kar pomeni brez investicij v pove
zovalne tunele, kar za Občino Gorenja vas  Pol
jane ni sprejemljivo, navedeno stališče pa je bilo 
v letu 2009 potrjeno tudi s sklepom občinskega 
sveta Občine Gorenja vas  Poljane.

V avgustu 2012 je bila izvedena tako seja od
bora za okolje in prostor Gorenjske regije kot seja 
odbora za okolje in prostor primorske regije.

Na seji prvega odbora, potekajoči na sedežu 
Občine Gorenja vas  Poljane, je bilo zavzeto 
stališče, da je za gorenjske občine varianta S2 
vprašljiva predvsem zaradi visokih stroškov 
izvedbe investicij. Ni pa zadostnih informacij, 
zakaj južna varianta ni sprejemljiva, zato je 
bilo sprejeto stališče, naj se pred dokončno 
odločitvijo o izboru variante organizira ses
tanek, na katerem bodo strokovni pripravljavci 
študij odgovorili na pomisleke predstavnikov 
lokalnih skupnosti ter zagovarjali izbor po 
njihovem mnenju optimalne variante (S2), ki je 
vprašljiva z vidika lokalnih skupnosti.

Tudi na seji odbora goriške regije je župan 
Milan Čadež ponovil odklonilno stališče Občine 
Gorenja vas  Poljane do variante S2 in predla
gal rezervno varianto, to je cestno povezavo po 
dolini Idrijce. Za Občino Gorenja vas  Poljane 
je najustreznejša in najbolj sprejemljiva južna 
varianta. Odločiti se je potrebno za varianto, ki 
bo sprejemljiva za čim več občin. Interes države 
je verjetno, da bo izvedla cenejšo varianto, to pa 
je južna varianta. Poleg tega je potrebno pospešiti 
aktivnosti pri ureditvi obstoječih prometnic, ne 
pa na silo umeščati  novih tras v prostor.

Med sklepe goriške regije je bil uvrščen tudi 
sklep o oblikovanju skupnega programskega 
sveta, sestavljenega iz predstavnikov iz goriške 
in gorenjske regije s ciljem skupnega nastopa na 
državni ravni; gorenjsko regijo zastopajo štirje 
predstavniki občin, goriško regijo pa obstoječih 
šest predstavnikov občin. Prva seja sveta naj bi 
potekala v občini Gorenja vas  Poljane.

Sklepno je torej mogoče ugotoviti, da v zadnjih 
dveh letih ni prišlo do bistvenega premika pri 
zbliževanju stališč glede optimalne umestitve trase 
4. razvojne osi na odseku Hotavlje–Cerkno, zato 
realizacija projekta ni več izvedljiva iz EU sred
stev v iztekajočem se programskem obdobju.

Jože Novak:
Vpraša, kakšno je stanje na projektu ure dit

ve regionalne ceste Gorenja vas–Hotavlje. 
Projekt ureditve ceste Gorenja vas–Hotavlje 

v dolžini 1500 m Direkcija RS za ceste izvaja 
kot samostojen projekt, čeprav sodi v okvir 4. 
razvojne osi. Po informacijah DRSC je za ta 
odsek izdelan idejni projekt ureditve odseka 
ceste Cesta R1210/1111, od km 0.590 do km 
2.100, ki je tudi recenziran. Po izdelanem idej
nem projektu je izdelan DIIP, izdelava PGD, 
PZI projekta bo naročena po zagotovitvi sred
stev v proračunu RS za naslednja leta.

Glede na stopnjo pripravljenosti projek
tne dokumentacije na strani DRSC ta odsek 
izvedbeno sledi ostalim predvidenim posegom 
na državne ceste (obvoznica Gorenja vas, RC 
Lučine, RC Dolenja Dobrava, uvoz Dobenska 
Amerika, cesta Sovodenj). 

Meni, da je obveščanje javnosti o delu 
občinskega sveta pomanjkljivo, poročila 
s sej občinskega sveta, ki so objavljena v 
Podblegaških novicah, so skopa, zato predlaga, 
da se v Podblegaških novicah uvede svetniška 
stran, kjer bi se objavile vse pobude in vprašanja 
svetnikov, ki jih svetniki podajajo na sejah in ki 
so za občane pomembne, ter odgovori nanje. 

Čeprav vse odgovore na svetniške pobude v 
tekočem mandatu redno objavljamo na spletnih 
straneh občine, je pobuda dobrodošla, saj bi bile 
informacije tako dostopne še širšemu krogu 
občanov. Svetnikom prav tako velja tudi večkrat 
izraženo povabilo k posredovanju pisnih 
prispev kov za objavo v občinskem glasilu.

Irena Tavčar:
Predlaga, da bi tudi občane pozvali pred 

sejo občinskega sveta, naj posredujejo svoja 
vprašanja, na katera bi objavili odgovore. 

Občinske spletne strani že sedaj omogočajo 
neposredno zastavljanje vprašanj, tako preko 
spletne strani dobimo veliko vprašanj, na katere 
sproti odgovarjamo, prav tako je veliko vprašanj 
prejetih po elektronski pošti ali neposredno po 
telefonu, občani pa se tudi neposredno oglašajo 
na občini z različnimi vprašanji, za kar smo jim 
na voljo ves poslovni čas občinske uprave. 

Novice o seji občinskega sveta objavljamo 
tudi na spletni strani med aktualnimi novicami, 
tako glede napovednika kot glede bistvenih 
poudarkov s seje.

Stanko Bajt:
Pove, da na pobudo za postavitev bankomata 

na Sovodnju krajevna skupnost ni prejela no
benega uradnega odgovora, niti ni utemeljitve, 
kako so na Gorenjski banki prišli do podatkov 
o predvidenih dvigih na bankomatu. 

V oktobru je tudi občina dobila v vednost 
pisni poziv Krajevne skupnosti Sovodenj  za 
postavitev bankomata na Sovodnju, ki smo 
ga nato s priporočili za postavitev bankomata 
posredovali na NLB tudi s strani občine. V prip
ravi so tudi pobude za postavitev bankomata na 
Poštno banko Slovenije.

Občina je v letošnjem aprilu dvakrat pisno 
urgirala na Pošto Slovenije, da skrajševanje 
poslovnega časa pošte ni sprejemljivo, vendar 
je bil odgovor pošte obakrat zavrnilen, takšno 
stališče je bilo izraženo tudi na sestanku pred
stavnikov občine in Pošte Gorenjske z ute

meljitvijo, da racionalizacija poslovnih časov 
pošt poteka na območju celotne Slovenije.

Vpraša še glede prevoza otrok v šolo – 
zjutraj so otroci v šoli že ob 7.30 in čakajo do 
začetka pouka eno šolsko uro, popoldne pa 
se pouk konča ob 13.35, avtobus pa odpelje 
iz Blat ob 13.45. 

Čas odhoda avtobusa na relaciji Podjelovo 
Brdo–Sovodenj–Gorenja vas je ob 6:55, čas 
odhoda avtobusa za domov iz Blat pa je ob 
13:45. Po stališču šole, ki je vozne rede uskla
jevala z izvajalci šolskih prevozov, navedeni čas 
zadošča za pravočasen prihod na avtobus.

Otroci prispejo v šolo okrog 7:30 in imajo 
možnost predure oz. jutranjega varstva. Otroci 
iz Sovodnja in okolice so otroci predmetne 
stopnje in imajo na urniku tudi predure rednega 
pouka, zato bi v primeru kasnejšega prihoda 
avtobusa zamujali redni pouk, saj se predura 
začne ob 7.30. Prav tako pa je šola organizirala 
kar precej interesnih dejavnosti tudi v času pred
ure in tako se jih otroci lahko udeležijo. Ko je 
konec 6. ure, to je ob 13:35, otroci odidejo na 
avtobus, ki odpelje ob 13:45. 

Ciril Alič:
Prenese pobudo udeležencev na srečanju 

bodočih uporabnikov javne kanalizacije v 
Javorjah, ki predlagajo spremembo odloka o 
komunalnem prispevku z zamikom plačila ko
munalnega prispevka za 24 mesecev oziroma, 
da se najde druga rešitev, ki bi kreditirala ali 
drugače pomagala pri plačilu prispevka. 

Kot je župan pojasnil že na seji, je bilo do 20. 
9. 2012 izdanih 15 odločb o plačilu komunalnega 
prispevka, 13 jih je bilo pravnomočnih in vsi 
so poravnali že prvi obrok, štirje pa tudi drugi 
obrok. Na zboru krajanov sta se zoper prispevek 
pritoževala le dva bodoča uporabnika, od katerih 
bo eden priključil novogradnjo šele čez par let, 
drugi pa ima na tematiko poseben pogled. Če 
imajo krajani tako veliko finančno stisko, lahko 
zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč. Če 
bodo težave s plačili res tako velike, je možnost 
tudi v spremembi odloka, ki zdaj določa, da 
se pri odmeri komunalnega prispevka po ura
dni dolžnosti določi plačilo v dveh obrokih s 
trimesečnim zamikom med obema obrokoma.

Marko Kržišnik:
Je bil prav tako obveščen o problematiki 

plačila komunalnega prispevka, zato pred
laga, da se ponovno razmisli o načinu plačila 
prispevka, saj so roki prekratki. 

Občina je načeloma naklonjena daljšim rokom 
plačila, da obremenitev za občane ne bi bila preve
lika, problem pa nastane v tem, da gre v primeru 
kanalizacije Javorje za EUprojekt, za katerega so 
bila nepovratna sredstva dodeljena z namenom, da 
se na kanalizacijo v roku priklopi gospodinjstva 
v naseljih, za katere se je kanalizacija gradila. Če 
se tega cilja v roku ne doseže,  je potrebno prejeta 
nepovratna sredstva vračati z obrestmi. 

V povsem enakem položaju bo občina tudi za 
gradnjo kanalizacije od Trebije do Gorenje vasi, ki 
je trenutno v fazi oddaje javnega naročila, nepo
vratna sredstva pa so prav tako odobrena s ciljem 

Odgovori uprave na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
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priklopa določenega števila gospodinjstev. Ker 
se roki vežejo na konec tekočega programskega 
obdobja za nepovratna sredstva EU, ni manevr
skega prostora za skrajševanje rokov priklopa. 
Dejstvo je namreč, da pred odmero teče še pred
hodni postopek, ki obsega najprej pisno obvestilo 
posameznemu gospodinjstvu o priklopu, nato sledi 
vloga občana za priklop in nato občina izda soglasje 
za priklop z usklajeno traso priklopa. Na osnovi 
izdanega soglasja občina po uradni dolžnosti začne 
s postopkom odmere komunalnega prispevka, pri 
čemer najprej občana zaprosi za podatke iz projek
tne dokumentacije za zgrajeni objekt, če pa ti niso 
na voljo, je potrebno zaprositi še upravno enoto, da 
posreduje podatke iz arhivskega izvoda projektne 
dokumentacije, ki je bila podlaga za izdajo grad
benega dovoljenja za konkreten objekt. Po izdaji 
odločbe sledi še trimesečno obdobje za plačilo, 
če je pritožba, pa je potrebno pred tem izpeljati še 
postopek na drugi stopnji. 

Za glavnino Javorij navedeno obvestilo 
posamičnemu gospodinjstvu še ni bilo izdano, 
občani pa so že vse leto na različne načine 
obveščani (splošna obvestila po pošti v januarju 
2012, zbori krajanov) o prihodnji obveznosti 
komunalnega prispevka, saj so tudi odzivi že 
dalj časa. Glede plačila komunalnega prispev
ka torej ni mogoče upoštevati le dejanskega 
trimesečnega roka plačila, tudi dejstvo, da so 
občani o plačilu, vključno z možnostjo pred
hodnega informativnega izračuna, obveščeni 
že precej pred izdajo odločbe, za primer Javorij 
je to od 6 do12 mesecev pred izdajo odločbe, s 
katero trimesečni rok plačila šele začne teči. 

Glede na to, da je smiselno za vse občane, torej 
tako za Javorje, kot denimo za Trebijo ali Hotavlje, 
v prihodnjih dveh letih imeti enake kriterije glede 
roka plačila, in glede na dejstvo, da bodo za priklope 
od Trebije do Gorenje vasi še krajši roki priklopov, 
ter zlasti spričo dejstva, da so za že izdane odločbe 
kanalizacije Javorje in Četena Ravan plačila 
potekala v roku, se predlaga obdržati obstoječo 
ureditev plačevanja komunalnega prispevka.

Mirjana Možina :
Pojasni, da so kriteriji za pridobitev 

socialne pomoči, ki bi se lahko dodelila v 
primeru, da gospodinjstvo komunalnega 
prispevka ne bi moglo plačati, zelo strogi, 
in je vprašanje, koliko občanov jo bo lahko 
prejelo. Ali je možno določiti, da se v 
določenih primerih občanom lahko pomaga 
s povečanjem socialne pomoči glede na se
danje kriterije ali z odlogom plačila? Vpraša 
še, koliko bo vseh izdanih odločb. 

Za Javorje da bo izdanih skupno 52 odločb, 
za Murave 18, za Dolenčice 11 in za Četeno 
Ravan 8. Odlogi plačila po sedanjem odloku o 
komunalnem prispevku niso mogoči, saj odlok 
enoznačno določa, da se komunalni prispevek 
plača v dveh obrokih s trimesečnim razmakom. 
Morebitno povečanje socialne pomoči predlag
amo presojati na osnovi števila in utemeljenosti 
prispelih vlog za socialno pomoč pri plačilu 
komunalnega prispevka, glavnina odločb o 
komunalnem prispevku namreč  še ni izdanih, 
na doslej izdane odločbe pa vlog za socialno 
pomoč občina ni prejela.

Jože Čadež:
Vpraša glede poteka projekta ureditve 

ceste iz Gorenje vasi do Todraža – ali je trasa 
že določena, ali je izvajalec že izbran.

Trasa ureditve 1. faze ceste Gorenja vas–
Todraž, ki predstavlja 500metrski odsek skozi 
Dolenjo Dobravo, je večinoma usklajena, 
poteka po sedanji trasi, tudi most pred Dolenjo 
Dobravo predvidoma ostaja na isti lokaciji. Pro
jektiranje vodi Direkcija RS za ceste, saj gre za 
regionalno, torej državno cesto, projektiranje 
pa bo zaključeno decembra. Postopka odkupov 
potrebnih zemljišč DRSC še ni začela izvajati, 
prav tako še ni objavljen javni razpis za izbiro iz
vajalca del, saj je objava javnega naročila predv
idena v kasnejših fazah izvajanja projekta.

Vpraša še, če je že izbran izvajalec za 
čistilno napravo Gorenja vas.

Izvajalec je za širitve čistilne naprave je izbran: 
IEI Maribor s partnerjema Regeneracija akva in 
Gorenjska gradbena družba. Izvajalska pogodba 
je bila podpisana 24. 5. 2012, tako da je v teku 
izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje 
gradbenega dovoljenja, za kar ima izvajalec 7 
mesecev časa. Vrednost pogodbe brez DDV je 
911.719,48 evra. Dinamika financiranja po letih: 90 
odstotkov v letu 2013 in 10 odstotkov v letu 2014. 
Predvideno je 12mesečno poskusno delovanje 
in zaključek s primopredajo naročniku konec leta 
2014, ko bo nova ČN imela uporabno dovoljenje. 
Izbran je tudi izvajalec strokovnega nadzora, ki 
je podjetje Projekt, d. d., Nova Gorica. Več infor
macij o projektu je na voljo v poročilu o izvajanju 
investicij iz okvira Projekta Porečje Sore, ki  se 
obravnava na 13. seji občinskega sveta.

Marko Kržišnik:
Vpraša, kdaj bodo obveščeni prebivalci 

Sovodnja, da se tam ne bo gradila javna 
kanalizacija. 

Kot je bilo izpostavljeno že na seji občinskega 
sveta, so bili krajani preko medijev že obveščeni, 
tako za območje Sovodnja kot za območje vseh os
talih naselij, kjer je bila prvotno predvidena gradnja 
javne kanalizacije, pa sprejeti operativni program 
njene ekonomske upravičenosti več ne izkazuje. 
Navedeni operativni program se podrobno pred
stavlja tudi v prispevkih v več zaporednih številkah 
občinskega glasila. Zbor krajanov se po programu 
lahko skliče v letu 2013. Bo pa krajanom pri grad
nji MKČN nudena vsa strokovna pomoč s strani 
občinske uprave, vključno z možnostjo pridobitve 
subvencij za gradnjo po veljavnem pravilniku. 

Vpraša za stanje razpisa za izvajanje 
zimske službe.

Kot je na seji že pojasnil župan, je bil ob
javljeni razpis 20. 9. 2012 preklican. Takoj po 
izteku rokov, določenih z zakonom o javnem 
naročanju, pa je bil (dne 10. 10. 2012) objavljen 
nov razpis, ki upošteva večje število sklopov 
naročila, ki niso več vezani na območje najmanj 
ene krajevne skup nosti, ampak so razdeljeni na 
manjša območja, temu pa je prilagojena tudi 
zahteva finančnih zavarovanj. Vloga na razpis ni 
zahtevna, saj zajema le izpolnitev minimalnega 
obsega obrazcev s temeljnimi podatki za oddajo 
naročila glede na zahteve področnega zakona, zato 

ni pričakovati ponovnih nejasnosti. Razpis je še v 
teku in je na ogled tudi na spletni strani občine. 

Kdaj bo predlagan sklep za znižanje cen 
vrtcev? 

V skladu z Zakonom o vrtcih cene progra
mov predšolske vzgoje določi pristojni organ 
občine ustanoviteljice. Cene programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec. 
Na OŠ Ivana Tavčarja in OŠ Poljane so po 
metodologiji izračunali nove cene programov in 
predlog posredovali Občini Gorenja vas  Pol
jane. Zaradi sprejema Zakona o uravnoteženju 
javnih financ in posledično znižanja stroškov 
dela, se predlaga nove cene programov vrtca, 
in sicer znižanje cen od 5,03 odstotka do 5,60 
odstotka, odvisno od programa.

Predlog novih cen za programe vrtcev je 
uvrščen na dnevni red 13. seje občinskega sveta.

Mirjana Možina:
Prosi za posredovanje informacije o 

stanju na projektu Ureditve porečja Sore.
Poročilo o investicijah iz okvira projekta 

Porečje Sore je samostojna točka na dnevnem 
redu 13. seje občinskega sveta.

Vpraša, ali se lahko pričakuje izpolnitev 
obveznosti Rudnika Žirovski vrh do občine 
in ali ima občina sploh še kakšen vpliv.

Kot je bilo napovedano na seji, je dne 27. 
9. 2012 potekal sestanek na MKO z ministrom 
Francem Bogovičem na temo problematike v 
povezavi z RŽV v naši občini. Na dnevnem 
redu smo imeli štiri glavne točke:

• Dolg javnega podjetja RŽV, ki je v lasti 
države RS, in trenutno znaša 420.000 evrov 
samo za nadomestilo za omejeno rabo.

• Problem prekomernega premikanja 
jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt.

• Obveznosti ministrstva po pogodbi o 
prenosu iz leta 2004, ki RŽV obvezuje sofi
nancirati širitev čistilne naprave Gorenja vas 
in gradnjo vodohrana Todraž.

• Sofinanciranje ureditve ceste Gorenja 
vas–Todraž.

Dogovorjeno je bilo, da se lanski dolg na
domestila in 1/3 letošnjega poplača do konca 
tekočega leta. Za ukrepanje na odlagališču 
Boršt mora MKO zagotoviti 400.000 evrov 
sredstev za interventne ukrepe, ki bi izboljšali 
dreniranje in odvajanje zalednih voda v plazu, 
ki plaz sprožajo.

Ostale obveznosti RŽV do občine bodo 
predvidene v novem zakonu, ki bo pripravljen do 
konca oktobra. Minister Franc Bogovič je namreč 
obljubil, da bo v drugi polovici oktobra sam prišel 
na obisk RŽV in preveril, kaj je bilo narejenega 
in kaj bi bilo potrebno še storiti. Termina obiska 
ministra še nismo prejeli, čeprav je občina že 
urgirala za njegovo čim prejšnjo določitev.

Bogo Žun:
Vpraša glede preklica razpisa za izbiro 

izvajalcev zimske službe. 
Odgovor je naveden pri vsebinsko istem 

vprašanju Marka Kržišnika.
Vpraša, če občinski redarji še delujejo na 

območju občine Gorenja vas - Poljane glede 
na to, da jih srečuje na območju občine.

Odgovori uprave na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
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Redarji niso več zaposleni za območje 
občine Gorenja vas  Poljane, zato se v smislu 
izvajanja redarske službe na območju občine 
ne morejo več nahajati. 

Vpraša, zakaj mora občan za oddajo 
kosovnega odpadka – vrečo odpadnega 
gradbenega materiala, izolacijske volne – ob 
oddaji v zbirnem centru plačati.

Če je izolacijska volna v obliki večjih kosov, 
ki jih v 120litrski zabojnik ni mogoče odložiti, 
se odpadek razvrsti med kosovne odpadke, v 
nasprotnem primeru pa med ostanek komunal
nih odpadkov.  Oddaja kosovnih odpadkov je 
brezplačna, oddaja ostanka komunalnih odpad
kov pa se plača po volumnu in ceni po ceniku, 
enako kot je potrebno npr. doplačati zelene 
vreče, če jih posamično gospodinjstvo rabi v 
večjem obsegu, kot je vključen v redno plačilo 
za odvoz ostanka komunalnih odpadkov.

Janez Arnolj:
Na dnevnem redu 9. seje je bila pred

lagana sprememba Pravilnika o plačah in 
nagradah funkcionarjev in umaknjena z 
dnevnega reda, od takrat je minilo že pol 
leta pa sprememba pravilnika še vedno ni 
na dnevnem redu. 

V vmesnem času je bila podana pobuda ne 
za pripravo zgolj sprememb pravilnika, ampak 
za pripravo celotnega novega pravilnika. Ker 
je po prioriteti priprave novih splošnih aktov 
pomembnejša priprava novega statuta (predvidoma 
bo predložen na prvo naslednjo sejo občinskega 
sveta) in poslovnika občinskega sveta, bo navedeni 
pravilnik predložen v obravnavo za tem.

Vpraša, kakšno je stanje na projektu 
odprtega širokopasovnega omrežja – koliko 
občanov čaka na priključitev. 

Izvedba priklopov se odvija, vendar počasi, 
ker ima izvajalec premalo ekip. Trenutno se iz
vajajo priklopi v Suhem Dolu, v izvajanju so tudi 
priklopi v Leskovici in Stari Oselici. Po zadnjih 
prejetih podatkih s strani Tritela je priklopljenih 
186 uporabnikov, izdanih pa je bilo 245 delovnih 
nalogov, katerim sledita izvedba gradbenih del 
za priklop in montaža CPE enote na objektu in 
v centrali Tritela. Zadržana sredstva na strani 
občine so še za namen odprave določenih po
manjkljivosti na hrbteničnem omrežju. 

Tomaž Pintar:
Opozori na zelo slabo stanje po izvedenih 

delih – pretrgan vodovod, nezasute cevi – 
ter da bi bilo potrebno izvajalce še dodatno 
opozoriti na vzpostavitev prvotnega stanja 
po opravljenih delih. 

Izvajalec je bil neposredno opozorjen in 
pozvan k ureditvi pomanjkljive vzpostavitve 
v prvotno stanje.

Meni še, da občani nimajo več zaupanja 
v občino oz. je zaupanje vedno manjše – 
mnenje občanov je, da se zadeve vodijo 
netransparentno, da so bili občani izigrani. 

Zgornja pavšalna navedba ravno toliko 
drži, kot trditev, da med vsemi občani vlada 
visoka stopnja zaupanja in zadovoljstva z 
delom občine, čeprav je slednjih med tistimi, 

ki so dejansko v stiku z občino, neprimerno 
več kot obratno. Zato sklepamo, da je nenak
lonjenosti občini zlasti prisotna med tistimi 
občani, ki delo občine slabo poznajo ali z njim 
sploh niso v stiku, čeprav občinska uprava 
vlaga velike napore in zajeten čas za dosego 
transparentnosti svojega delovanja, čim boljše 
obveščenosti občanov, odgovarja na vse vrste 
vprašanj občanov, rešuje zelo raznolike bolj ali 
manj pomembne vloge občanov.

Zlasti je brez primere očitek o izigranosti 
občanov, zato je nujno navesti konkretne zadeve 
oziroma konkretne občane, da bi morebitne na
pake lahko odpravili. Na anonimne neutemeljene 
kritike se namreč občina ne more odzivati.

 

Alenka Krmelj:
Vpraša glede doma na Trebiji ter šole v 

Leskovici. 
Lastnica dela Doma na Planini je Krajevna 

skupnost Trebija. Na podlagi sklepa sveta 
Krajevne skupnosti Trebija (seje sveta KS na 
to temo se je udeležil tudi župan Milan Čadež 
s sodelavci) je bil v Podblegaških novicah v 
mesecu juniju objavljen poziv za oddajo pros
torov v Domu na Planini v najem, vendar na 
objavljen poziv ni bilo nobenega odziva, tako 
da del objekta ostaja prazen. 

Tudi glede šole v Leskovici smo na začetku 
leta v članku na to temo pozvali interesente 
za pobude po oživitvi objekta, ki pa je močno 
dotrajan. Občina zagotavlja sredstva za nujno 
vzdrževanje, objekt pa uporabljajo zlasti občani 
Leskovice za različne krajevne potrebe.

Olga Fic: 
Predlaga, da se vzporedno z asfaltiranjem 

ceste proti Stari Oselici uredijo tudi asfalti
rane grbine skozi Trebijo. 

Pobudo za postavitev grbin mora dati KS Trebi
ja, ki tudi financira 50 odstotkov stroška izvedbe 
grbin. V letu 2011 so bile postavljene montažne 
grbine z namenom, da se ob izgradnji vodovoda 
lahko odstranijo in kasneje ponovno vgradijo. 

Vpraša glede projekta gradnje doma 
starejših. 

V začetku leta 2012 je bila glede na pozitivno 
sprejeto pobudo s strani javnega zavoda CSS 
Škofja Loka o organiziranosti dislocirane enote 
javnega zavoda v Gorenji vasi imenovana de
lovna skupina za pripravo strokovnih podlag za 
gradnjo doma starejših v Gorenji vasi. Glede na 
usmeritve delovne skupine je že izdelana nova 
idejna zasnova za dom starejših v Gorenji vasi, 
ki sledi novim trendom oblikovanja tovrstnih 
domov, v katerih so oskrbovanci organizirani v 
gospodinjskih skupnostih. Nova idejna zasnova 
predvideva pet gospodinjskih skupnosti po 12 
oskrbovancev, oziroma v skupni kapaciteti 60 
oskrbovancev. Izdelana idejna zasnova je tudi 
že vključena v novi predlog OPPN za Gorenjo 
vas, obravnaval pa jo je tudi občinskih odbor za 
gradnjo doma starejših občanov. Sočasno je bila 
pri občanih v avgustu in septembru izvedena 
anonimna anketa, ki je trenutno v obdelavi in 
naj bil bila v pomoč pri racionalnem načrtovanju 
doma starejših, skladno s področno zakonodajo 
in željami in potrebami bodočih uporabnikov.

Občina vodi aktivnosti za pridobitev 
zemljišč za potrebe gradnje doma starejših 
občanov, potekajo tudi pogovori o sodelovanju 
s CSS Škofja Loka kot investitorjem gradnje, 
zato sredstva v NRP niso predvidena.

Roman Demšar:
Ponovno vpraša glede ureditve strehe na ko

zolcu na Visokem in ali je možna reklamacija. 
Uspešnost reklamacije ni verjetna, občina 

pridobiva predračune za nujna vzdrževalna 
dela. Soglasje zavoda za varstvo kulturne 
dediščine še ni pridobljeno.

Tomaž Pintar: 
Opozori, da je potrebno ob pripravi 

proračuna za leto 2013 predvideti novo pos-
tavko in zagotoviti sredstva za obnovo cest v 
občini. Marko Kržišnik doda, da bi bilo potreb
no uvesti sistem in določiti potrebne ceste za 
obnovo glede na starost in poškodovanost.

Uvedba nove postavke se izvede v skladu z 
zaostrenimi proračunskimi možnostmi in glede na 
dejstvo, da je kljub nujnosti obnove nekaterih dotra
janih (preslabo) asfaltiranih cest potrebno poskrbeti 
tudi še za vzporedno asfaltacijo cest, lokalnih cest 
in javnih poti, ki še niso asfaltirane. Kriteriji, ki jih 
predlagamo za določitev prioritete obnove ceste, 
so: dotrajanost asfaltne plasti (mrežaste razpoke), 
neravnine (kolesnice in usadi) ter količina in sestava 
prometa (delež tovornih vozil) na tej cesti. Starost 
asfaltne plasti v nobenem primeru ni kriterij za 
sanacijo, ker je lahko na dobro pripravljeni cestni 
podlagi asfalt praktično večen.

Na temo vzdrževanja občinskih cest je bilo 
v letu 2011 v prostorih občine organizirano 
brezplačno predavanje za izvajalce gradbenih 
del in predsednike krajevnih skupnosti. Odziv 
je bil zelo pozitiven, predavanja se je udeležilo 
nekaj več kot 20 udeležencev. Po potrebi bomo 
usposabljanje ponovili, v zadnjih letih pa 
dosegamo tudi višjo kakovost priprave spodnje 
podlage, ki se redno nadzira tudi z novonabav
ljeno napravo za merjenje ustreznosti zbitosti 
pripravljene podlage za asfaltiranje.

Stanko Bajt: 
Predlaga, da bi krajevne skupnosti dobile 

kakšen evro več za vzdrževanje cest.
Sredstva krajevnih skupnosti namenjena za 

vzdrževanje cest so zadostna. Neposredno iz 
občinskega proračuna se nameni sredstva za ob
sekavanje dreves (v okviru zimske službe), košnjo 
trave, postavitev jeklenih varnostnih ograj, krpanje 
in manjše sanacije na lokalnih cestah. Prav tako 
lahko krajevna skupnost v zbirnem centru dobi 
hladno asfaltno mešanico, če je to potrebno.

Lucija Kavčič: 
Predlaga izgradnjo razglednega stolpa na 

Selakovem griču na Žirovskem vrhu.
Razgledni stolp je bil že pred časom predvi

den za postavitev pred utrdbo na Golem vrhu, 
vendar do izvedbe še ni prišlo. Pobudo bi bilo 
potrebno proučiti.

Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave

Odgovori uprave na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
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V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bilo fotografiranje osnovnošolskih 
razredov v Poljanah bolj izjema kot pravilo. 
Malo je fotografij celih razredov, kar jih pa 
je, so na zelo majhnem formatu in jih je težko 
ustrezno povečati.

Od naše generacije, ki je začela hoditi v prvi 
razred jeseni 1960, obstaja samo ena fotografija 
iz aprila 1962, ko smo hodili v 2. razred; pa še 
na njej dva manjkata, ker ju ni bilo tisti dan 

v šoli (Kočarjev Andrej in Muhov Roman). 
Zaradi edinstvene vrednosti te fotografije nas 
je nekaj takratnih sošolcev dalo pobudo, da se 
po 50 letih ponovno postavimo na ista mesta 
in ponovimo fotografiranje. Želeli smo, da se 
dobimo vsi (razen pokojnih učiteljic Anice in 
Maruše ter sošolca Borisa), vendar so zaradi 
objektivnih razlogov manjkali še štirje. Prisot
nih dvajset pa stoji oz. sedi v enakem vrstnem 
redu kot pred 50 leti. Vmes so označeni tisti, 

Pobudo so dobili iz vrtca Zala, prek ak
tivnosti pristojnih občinskih služb pa jo želijo 
začeti izvajati v mesecu novembru. Otroci 
naj bi zbrane pokrovčke prinašali v vrtec in 
šolo, od koder bi jih odvažal občinski komu
nalni delavec. Vsi ostali uporabniki naj bi se 
posluževali posebej za ta namen nameščenih 
zabojnikov, na primer pred Kmetijsko zadrugo 
v Gorenji vasi in drugod. Sredstva od prodanih 
zbranih zamaškov bodo namenjena za sofinan
ciranje letovanja otrok iz družin, ki si drugače 
teh aktivnosti ne morejo privoščiti. Tudi sicer 
KORK Gorenja vas prispeva za letovanja otrok 
na Debelem rtiču in v Savudriji. Običajno je 
takih več kot petdeset od skupno petinsedem
desetih otrok, kolikor jih gre na morje.   

Druga novost pa bo začetek delovanja 
posebne zdravstvene postaje zadaj v pritličju 
zdravstvenega doma v Gorenji vasi (kjer so 
kovinska mrežna vrata). 8. novembra od 17. do 
19. ure bo tam prvič potekalo merjenje krvnega 
pritiska, holesterola, sladkorja in v prvem 
terminu tudi merjenje kostne gostote. Kasneje 
bodo meritve vsak prvi četrtek v mesecu od 
16. do 17. ure. 

6. novembra od 17. do 19. ure bo potekalo 
zbiranje oblačil v dvorani doma občine v Gore
nji vasi. Prinesete lahko vse, česar ne potrebu

jete več in je še vedno v dobrem stanju. Če pa 
kaj rabite, lahko pridete tudi iskat. 

Gorenjevaški odbor med najaktivnejšimi
KORK Gorenja vas se uvršča med 

najaktivnejše KO med sedemnajstimi v 
območnem združenju Škofja Loka. Prosto
voljstvo je na primernem nivoju, nikoli pa ni 
nihče odveč, če se  ponudi za kakršno koli 
pomoč. Člani(ce) delijo hrano, pripravijo ve
dno skrbno izbrana predavanja in delavnice, 
pomagajo urejati bivalne razmere tistim, ki so 
v veliki stiski in jim nagaja še zdravje. Tudi v 
bolnico koga odpeljejo, nosijo kosila, pišejo 
prošnje, urejajo zadeve s CSD, patronažo, 
občino in zdravnikom. Komu pobelijo, položijo 
topli pod, pripeljejo pohištvo, ki ga je nekdo 
drug podaril. Vmes obiskujejo še slavljence za 
osemdeseti, devetdeseti rojstni dan in tiste nad 
devetdeset let. Družijo se v prednovoletnem 
času in obdarijo vse starejše od petinsedemdeset 
let. Dvakrat v letu zbirajo oblačila in obutev. 
Obiskujejo varovance v domovih starejših v 
Škofji Loki, Črnem Vrhu, Idriji, na Petrovem 
Brdu, Vrhniki in v Horjulu. Pomladi oziroma 
jeseni v Gorenji vasi, Leskovici, Lučinah in 
Stari Oselici starejše od petinsedemdeset let 
povabijo na srečanje ob kosilu. Druženja so 

dobro obiskana tudi zato, ker so razpršena in 
bližje ljudem.

»V stiski se vedno da pomagati. Vem, 
najtežje je prositi in priznati, da nimaš, da ne 
zmoreš. Pa vendar recite, pokličite, povejte, naj 
vam ne bo nerodno, saj znamo biti diskretni. 
Prav vsak med nami se lahko kdaj znajde v 
stiski. Člani KORKa lahko pomagamo, če le 
vemo,« pravi predsednica Marija Knafelj in 
posreduje številko 041/928882. Zaželeno je, 
da stiske ljudi v svoji oklici zaznavamo prav 
vsi in KORK na to opozorimo. 

In še resnična zgodba, nad katero se 
lahko zamislimo in se iz nje kaj naučimo. 
Pred Mercatorjevim centrom v Gorenji vasi je 
le na videz poznana žena nekega fanta prosila  
denarja za kilogram kruha. Dal ji je deset evrov. 
Lepo se mu je zahvalila, odšla v trgovino, kupila 
kilogram kruha in mu preostanek denarja prine
sla nazaj. Pojasnil ji je, da je tudi tisto njeno. 
Bila je neizmerno hvaležna.

Milka Burnik

Zbiranje plastičnih zamaškov

Mi vsi za naše otroke
S tem sloganom želi KORK Gorenja vas v občini spodbuditi in pospremiti novo 
akcijo zbiranja plastičnih zamaškov v širšem smislu kot doslej, ko so jih za hu-
manitarne potrebe različnih invalidov Slovenije zbirali le učenci v šolah.

Oblačila, ki jih ne potrebujete, lahko oddate 
6. novembra od 17. do 19. ure v dvorani doma 
občine v Gorenji vasi.

Srečanje

Po 50 letih so posneli novo fotografijo
ki so tokrat manjkali. Andrej in Roman, ki sta 
manjkala prvič, sedita prva z leve. 

Fotografijo je napravil in obdelal (tudi staro) 
Izidor Jesenko, tako da je zdaj možna primerjava 
obrazov, ki so se v pol stoletja bolj ali manj spreme
nili. Zato je bilo na srečanju kar nekaj takih, ki so se 
morali med seboj ponovno predstaviti. Ob veselem 
druženju smo se ponovno spoznali in si ob slovesu 
zaželeli, da se srečanje še kdaj ponovi.

Janez Čadež

Čepijo od leve proti desni: (smeška predstavljata Andreja Kosa in Romana Klemenčiča), Miro Krek (Stanonik), Franc Tavčar, Tone Krek, Lado Božič, Irenca Frlan 
(Trlep), Zdenka Oblak (Kozamernik), Milena Šubic (Pustovrh) in Jana Kisovec (Bešter). Stojijo od leve proti desni: Franc Dolinar, Janez Čadež, Branko Čelik, 
Janko Debeljak, Zlatko Kos, Boris Kalan, Pavle Jesenko, Dragica Fojkar (Krek), Miloš Stanonik, Dragica Prosen (Berginc), Viktor Jelovčan, Irena Dolenec, Franc 
Rihtaršič, Darinka Božič in Ivica Rupar (Alič). V oklepajih so novi priimki. Učiteljici Anica Krmelj in Maruša Rznožnik kot pripravnica na praksi.  
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To druženje nam veliko pomeni, kajti upo
kojencem čas teče malo drugače kot drugim, in 
marsikdo je že izgubil zakonca, partnerja. Mlajši 
rodovi si v spreminjajočih razmerah ustvarjajo svoje 
življenje, drugačno, kot smo ga bili vajeni mi v naših 
mlajših letih. Zato ostajamo med seboj povezani tudi 
ali predvsem na številnih srečanjih prek društva. A še 
vedno je preveč tistih, ki te možnosti ne izkoristijo. 
Marsikdo je osamljen in sameva doma, morda nima 
prevoza do avtobusa ali pač ne ve, kako je včasih 
prijetno biti v družbi svoje generacije. 

Septembrski izlet v neznano 
je bil nekaj posebnega. Morda 
prav zato, ker je bil vsakdo 
radoveden, kam nas bodo 
organizatorji popeljali. Avto
bus, ki je ustavljal od Fužin 
do Gorenje vasi, je bil poln, 
prav tako tudi drugi iz Javorij 
in poljanskega konca. 

V Gorenji vasi nas je 
voznik Vojko za budnico pel
jal dvakrat skozi naše lepo 
novo krožno križišče. Smeha 
in dovtipov je bilo obilo in 
seveda tudi ugibanja, kam 
gremo. Podpredsednik Franci 
F. je razdelil lističe: »Napišite 

med vožnjo do Ljubljane, kam predvidevate, da 
se bomo peljali.« Ampak peljali smo se skozi 
Zbilje, Koseze, Mengeš, Trzin … in se Ljubljani 
skoraj izognili. Le en udeleženec je ugotovil 
pravilno – napisal je Stična.

A najprej smo si ogledali muzej v gradu 
Bogenšperk, zato zdaj mnogo bolje poznamo 
Janeza Vajkarda Valvazorja, ki se je rodil leta 1641 v 
Ljubljani, v mladosti obiskoval jezuitsko gimnazijo 
in nato 15 let potoval po svetu. Od leta1672 je bil 
lastnik (tudi) tega gradu, kjer je živel ter nenehno 

ustvarjal – vsi poznamo Slavo vojvodine Kranjske. 
Bil je izredno inovativen na številnih področjih, med 
drugim je že takrat načrtoval predor skozi Kara vanke 
in raziskal vzroke ponikanja Cerkniškega jezera. 
Muzej je zares vreden ogleda!

O Stični, ki je bila naš naslednji cilj, kar 
nekaj vemo. Samostan so pričeli graditi že leta 
1132, prvi opat je prišel v Stično štiri leta kas
neje. Cesar Jožef II. ga je leta 1784 razpustil in 
samostan je 114 let ostal brez menihov. Danes 
v njem živi le 15 menihov in bratov. Najbolj 
nam je iz preteklosti ostal v spominu pater 
Simon Ašič s svojim obsežnim poznavanjem 
zdravilnih zelišč. Njegovo delo se nadaljuje 
v podjetju – trgovini Sitik, od koder mnogi 
poznamo mag. farmacije Jožeta Kukmana.  

Najbrž marsikdo še ni videl njihovega 
muzeja krščanstva, ki se aktivno razvija od 
leta 1980. Vsi ogledi po muzeju so vodeni in 
vključujejo ogled samostana, križnega hodnika 
ter bazilike Žalostne Matere Božje.

Izlet brez dobrega kosila bi bil pomanjkljiv. 
Na Muljavi pri Obrščaku imajo prijetno gostišče, 
vseh sto gostov nas je posedlo v enem prostoru. 
Dva spretna in simpatična ‘obrščaka’ sta nam zelo 
hitro in prijazno postregla z dobro hrano, seveda 
z želeno pijačo. Nato smo imeli čas, da smo se 
sprehodili do rojstne hiše Josipa Jurčiča.

Minka M. Likar

Izšlo je: Pilovška kronika
Izšla je knjiga 

Pilovška kronika av-
torja Antona Bogataja. 
Opisuje zgodovino 
štirih družin zaselka 
Pilovc, ki je del vasi 
Podgora v KS Trebija. 

V njej spremlja-
mo življenjske poti 
prebivalcev, njihove 
usode pred prvo 
svetovno vojno in po njej, med obema vojnama in 
v povojnem času. Dogajanje je umeščeno v čas 
med letoma 1879, ko se je prva družina naselila v 
sončnem Pilovcu, in 2000, ko je skrb za ohranitev 
zaselka prevzela že četrta generacija.

Knjiga vsebuje opise življenjske poti članov 
družin, ki so živele v tem zaselku, in sicer: družine 
Bogataj, po domače Jakapove, družin Rihtaršič 
in Šifrar, po domače Štantmanovih, družin Kokalj 
in Kacin, po domače Šemončkovih, in družin 
Pivk, Bogataj in Kacin, po domače Jakapove 
bajte ali Pr’ Mecet.

Avtor je rojen v Pilovcu, zdaj živi v Škofji 
Loki. V uvodu je zapisal: »Kronika pripoveduje 
o prebivalcih Pilovca, nekdanjih in sedanjih, o 
vseh, ki so živeli v tem zaselku vasi Podgora, in 
je spomin na družine, ki so tu poiskale prostor 
pod soncem. Mnoge sem poznal, o drugih 
slišal ali pa bral v starih papirjih.«

Knjiga obsega 205 strani in je opremljena 
z mnogimi arhivskimi fotografijami. Za naročilo 
pokličite Antona na telefonsko številko 040-308-
250 ali Valentina na številko 040-377-356.

A. B.

Izlet članov DU za Poljansko dolino

Dvakrat skozi domače krožno križišče, nato do Stične
Kot je rekel predsednik društva Jože Novak, je članov DU za cel korpus! Beseda 
me spominja na slovar iz časa vojne. Ampak z več kot 700 člani smo zagotovo 
najštevilčnejša skupnost v občini Gorenja vas - Poljane. Razumeti je treba 
prav: za nami je (večinoma) v povprečju 35 do 40 let aktivne delovne dobe s 
plačanimi prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Zdaj smo v 
društvu organizirani tako, da imamo vsak mesec možnost iti na planinski pohod 
ali enodnevni izlet – seveda s plačilom stroškov.
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Preteklo zimo je bilo tekmovanje v Schwarz
waldu v Nemčiji. Eden od organizatorjev, Ingo 
Esser, ki je sicer zaposlen v muzeju na prostem 
Komern v Porenju, je ob večernem druženju 
zaprosil člane slovenske ekipe, da bi mu 
pomagali pri posebnem projektu. V letu 2013 
bo namreč v okviru kulturnega centra v Bonnu 
evropska razstava kulture severnoameriških 
Indijancev Irokezov. Po več družin je živelo 
v posebnih podolgovatih stavbah. Ogrodje 
stavb je bilo iz lesenih brun, obito in pokrito z 
drevesnim lubjem, katerega priprava predstavlja 
velik problem. Pozanimal se je pri več ekipah, 
pa mu nikjer niso mogli pomagati pripraviti 
približno 900 kvadratnih metrov lubja.

Od ideje do izvedbe 
Martenku, ki je kmet in se ukvarja tudi z 

lesom (že oče in stari oče sta trgovala za lesom), 
se je stvar zdela zanimiva. Primerno bi bilo smre
kovo lubje, ki je običajno odpadek pri sečnji, tu 
pa bi se mogoče dalo z njim celo kaj zaslužiti. 
Sredi junija je Esser res prišel na ogled, da se na lastne 
oči prepriča o možnosti sodelovanja. Za vzorčni 

primer je gozdar Martenku odkazal pet debelejših 
smrek. Primeren čas za »majenje« smrek je od srede 
junija do srede avgusta. Zagotoviti je bilo treba varnost 
pri sečnji in pri samem majenju lubja, skladiščenju in 
spravilu hlodov. Pri majenju se uporablja posebno 
orodje – majevnik, podobno karvaču. 

Lubje so še isti dan razrezali na določene 
dimenzije in zravnali na posebne palete, saj se 
sicer po nekaj dneh zvije in ne bi bilo primerno za 
pokrivanje stavb. Od ene smreke, debele približno 
60 centimetrov v prsni višini, so dobili 20 kvadrat
nih metrov lubja. Esser je videl, da se lahko zanese 
na ponujeno pomoč, z Martenkom sta si segla v 
roke in do konca julija je bilo lubje pripravljeno. 
Avtoprevoznik Porenta je poskrbel za varno 
dostavo v Bonn, kjer ga bodo uporabili pri gradnji 
bivalnih stavb, kot so jih nekoč gradili Irokezi. 
Kar 130 kubičnih metrov smrekovega lesa je bilo 
treba posekati za želeno količino lubja. Pri pro
jektu je pomagalo več strokovnih delavcev goz
darjev (Vili Potočnik, Janez Konečnik in drugi). 
Seveda pa ni šlo brez prijateljev in delavcev, ki se 
na takšno delo spoznajo. V veliko pomoč so bili 
Franc Kos, Viktor Košir in Boštjan Kržišnik.

Povabilo v Bonn 
Gospod Ingo Esser se je ob obisku v ju

niju več dni zadržal v Poljanski dolini. Bil je 
presenečen nad lepotami naših krajev in bogast
vom, ki ga imamo v gozdovih. Spoznal je veliko 
prijateljev in tudi nekaj obrtnikov, ki izdelujejo 
gozdarsko orodje in nože. Povabil nas je v 
kulturni center v Bonnu maja prihodnje leto, ko 
bo postavljena razstava, posebej pa še na ogled 
bogatega muzeja na prostem Komern, kjer je 
Esser tudi zaposlen kot upravljavec gozda in 
lovski čuvaj. Poudaril pa je, da brez gorenj
ske glasbe (Oberkrainerjev) ne smemo priti. 
Tako je športno druženje pripomoglo k sodelo
vanju tudi na drugih gospodarskih področjih.

Jože Dolenec

Lastnike fičkov iz vse Slovenije in nekaterih 
sosednjih držav, ki so se zbrali na že 21. srečanju 
Fičo kluba Velenje, pod okriljem katerega 
prireditev poteka vsako leto v drugem kraju 
Slovenije, sta v Poljansko dolino povabila Janez 
Pivk, Omejcov s Hotavelj, in Tomaž Dolenec iz 
Gabrške Gore. Ta je namreč že na lanskoletnem 
zboru namignil, da bi bil rad med organizatorji 
srečanja in ga pripeljal v te kraje. 

Tako je bilo mogoče že v sobotnem jutru ob 
dvorcu na Visokem občudovati fičke vseh vrst, 
lastnike pa so pozdravili župan Občine Gorenja 
vas  Poljane, predsednik Fičo kluba Velenje 
Jože Kovač ter organizatorja, ki sta pripravila 
celodnevni program, ob katerem sta voznike 

fičkov in njihove sopotnike dobro seznanila s 
Poljansko dolino in njenimi posebnostmi.

Dopoldne so si udeleženci lahko ogledali rove 
in utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu pod vod
stvom Matjaža Šifrarja, ob koncu pa so se okrepčali 
z domačimi dobrotami izpod rok Darinke Mrak iz 
Gabrške Gore. Kolona vozil se je ob občudujočih 
pogledih naključnih voznikov in mimoidočih 
zapeljala na Hotavlje do Šinkucovega jeza, kjer jih 
je čakalo presenečenje: lastnik Miran Šinkovec jim 
je prikazal deskanje na vodi z vlečnico.  

Sledil je še postanek na kmetiji Matic, kjer je 
bila pokušina njihovih sokov in ostalih domačih 
izdelkov. Na Visokem so goste okrepčali s kosi
lom ter voznikom podelili pokale, priznanja in 
simbolična darila. 

Prišli so tudi tujci
Pobudnika in organizatorja sta bila na koncu 

izredno zadovoljna: »Vse je potekalo po načrtih, 
vesela sva, da je bila tudi udeležba kar velika,« je 
dejal Tomaž. Janez (ki je lastnik stoenke, letnik 
1976, ki je pri hiši še iz časov njegovega starega 
očeta) pa tudi ni skrival navdušenja:  »Našteli 
smo več kot 50 fičkov in več kot deset drugih 

starodobnikov, stoenk, spačkov, dian, hroščev, tudi 
katrc. Trije udeleženci so prišli celo iz Hrvaške, 
iz Pule, eden iz Trsta, največ lastnikov fičkov pa 
je iz Celja in okolice ter iz Maribora.«  

Vsa vozila so dobro ohranjena in restavrirana, 
nekatera še v svoji prvi barvi. »Zasledili smo 
dva originalna, skoraj dirkalna fička, okrog deset 
takšnih, ki se jim vrata odpirajo nazaj, nekaj kabriev, 
celo milico, katere lastnik je iz Škofje Loke,« je bil 
nad raznolikostjo starodobnikov navdušen Tomaž. 
Oba si želita ustanoviti klub v Poljanski dolini, ki 
bi lahko prevzel organizacijo takšnih srečanj. Prav 
tako se iskreno zahvaljujeta vsem, ki so kakor koli 
pomagali pri izvedbi fičko zbora. 

Povedati pa je treba še, da so bili zadovoljni 
tudi udeleženci, saj je bilo slišati, da jim tako 
pestro srečanje pripravijo le redko.

Damjana Peternelj

Pomagali nemškemu muzeju

900 kvadratov poljanskega lubja za strehe Irokezom
Gozdarji iz različnih evropskih držav se vsako zimo srečajo na tekmah v 
smučarskih tekih. Teh tekmovanj, ki so namenjena tudi druženju in medsebojnemu 
spoznavanju, se redno udeležuje tudi slovenska ekipa. Član je že več let tudi Ivan 
Dolenec, po domače Martenka, iz Podobena. Dosegajo kar lepe rezultate.

Starodobniki na Visokem

Srečanje lastnikov fičkov uspelo
Okolico Dvorca na Visokem so preplavili »fički«. Predelana in obnovljena vozila 
znamk Zastava 600, 750 in 850 so v lasti zanesenjakov, ki jih običajno skrbno 
obnovijo, nekateri tudi predelajo in so zanje prava dragocenost. Še v »fičo časih« 
je bil moderen rek: Očka se s fičkom pelje, trebuh melje kislo zelje, kar še danes 
priča o tem, da je bil, če si si ga lahko privoščil, pravo razkošje.

Na čelu kolone je bila »milica«.

Organizatorji: Janez in Tomaž, v sredini pred-
sednik Fičo kluba Velenje Jože Kovač
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Gostilna Na Vidmu v mesecu požarne var
nosti gosti razstavo gasilskih našitkov in čelad, 
ki jo je na predlog lastnika gostilne Boštjana 
Poljanška na ogled postavil Igor Šteh, višji 
gasilec in član PGD Poljane. Zbirka obsega 
več kot 520 našitkov, med katerimi je tudi nekaj 
zdravstvenih in našitkov civilne zaščite.

<TEKST>Ogledati si je mogoče našitke iz 
Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Rusije, Mehike 
in Združenih držav Amerike. Prav slednji so, 
po besedah zbiratelja, najbolj zanimivi in tudi 
najdražji. »Nad našitki sem navdušen že dolgo. 
Pred nekaj več kot dvema letoma sem na eni 

izmed gasilskih spletnih strani opazil oglas 
o prodaji našitkov. Poklical sem prodajalca, 
poslal mi je fotografije svoje zbirke in me skozi 
pogovor vedno bolj navdušil zanje,« je opisal 
svoje začetke zbiranja našitkov aktiven gasilec, 
ki je član poljanskega gasilskega društva že od 
sedmega leta starosti. 

Zbiratelji našitkov iz vsega sveta so združeni 
v skupini na socialnem omrežju Facebook, tako 
da izmenjava poteka prek spleta. V Sloveniji je 
zbirateljev kar nekaj, vendar večina izmed njih 
zbira le slovenske našitke. 

V zbirki Igorja Šteha je mogoče najti tudi 
sedem čelad, ki so prav tako razstavljene v 
gostilni. Za nakup našitkov in čelad se odloči, 
če mu je določen kos všeč. »Zame so vsi našitki 
posebni, nimam svojega najljubšega. Med 
čeladami bi izpostavil tisto iz Mehike, ki se je 
uporabljala med letoma 1949 in 1990 in je tako 
najstarejši eksponat v moji zbirki. Najdražja 

Gostilna Pr’ sedmic je priredila deseti Ok
toberfejst, ki je privabil lačne in žejne od blizu 
in daleč. Otvoritev dogodka je spremljal krajši 
zabavni program, v katerem so nastopili Ana 
Potočnik s harmoniko, PS Step in Hotaveljski 
kvintet. Županu Milanu Čadežu, ki je tudi tokrat 
odprl prvi sod piva, so pri tem in kasneje pri 
strežbi obiskovalcem pomagali še županski 
kolegi Marko Mravlja iz Naklega, Mirko Kozelj 
iz Šenčurja in Aco Franc Šuštar iz Vodic.

V zabavnem delu programa so obiskovalci 
izvedeli zanimivosti o prazniku piva Oktober
festu v Nemčiji in Oktoberfejstu Pr’ sedmic, 
ki je v Gorenji vasi že prerastel v tradicijo. 
Tatjana Kovič je v pogovoru z voditeljema 
povedala kar nekaj zanimivosti glede omen
jenega dogodka. 

Ideja za podoben dogodek, ki v Nemčiji 
poteka že več kot stoletje, je lastnik gos
tilne Lojze Kovič dobil, ko sta se skupaj s 
sodelavcem Tomažem Likarjem odpravila na 
Oktoberfest v Nemčijo, pa tam nista dobila 
niti prostega sedeža. Naslednje leto je gostilna 
Pr’ sedmic gostila Oktoberfejst, na katerem 
je prvi leseni sod s pivom simbolično odprl 
takratni župan Jože Bogataj, za zabavo pa je 
poskrbela takrat desetletna Ana Potočnik s 
harmoniko. Od začetka pri dogodku sodeluje 
tudi Bojan Filipič, član ansambla Stari meh. 
Vse tri pomembne člene sta voditelja Miran 
Pondelek in Lidija Razložnik, ki sta med drugim 
tudi sooblikovala program, predstavila zbrani 
družbi. Gostilna Pr’ sedmic se jim je zahvalila 
z manjšo pozornostjo. 

»Glede na videno in okušeno zares ni potrebe 
po udeležbi na Oktoberfestu v Nemčiji, ko pa 
ga imamo tako blizu,« je bila sklepna misel 
zabavnega programa. Letošnji nastopajoči na 
Oktoberfejstu, ki so skrbeli za dobro vzdušje 
in zabavo, so bili še DJ Gašper, ansambel Stari 
meh, Roman z gore in harmonikar Viktor – mali 
Slak, Jože & company ter Polanski štedientje. 
»10. Oktoberfejst Pr’ sedmic je za letos končan. 
Kdor ga je zamudil, je kriv sam, kdor pa ga je 
obiskal, je zagotovo zadovoljen, saj se je imel 
lepo,« je povedala Tatjana Kovič.

R. L.

Pr’ sedmic

Jubilejni Oktoberfejst 
v Gorenji vasi

Kam novembra?
• 2. november ob 18. uri: Ura pravljic – Počasi se daleč pride v knjižnici Sovodenj.
• 3. november ob 10. uri: Delavnica risanja karikatur in ogled razstave v rojstni hiši slikarjev Šubic. 

Delavnico vodi Boris Oblak. Cena 3 evre. Dodatne informacije na telefonski številki 059/250549. Organizira 
Rojstna hiša slikarjev Šubic.

• 3. november od 21. ure: TajkunFest s Prelude band, Ta-Rock-om in Big Foot Mamo v domu občine 
Gorenja vas. Vstopnina 6 evrov. Organizira KŠPD. 

• 5. november ob 17. uri: Ura pravljic – Pravljica o prijaznih živalih v knjižnici Gorenja vas. 
• 6. november ob 17. uri: Ura pravljic – Tri račkice v knjižnici Poljane. 
• 6. november od 17. do 19. ure: Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine, brisač, servietov …  

v domu občine Gorenja vas  Poljane. Organizira KORK Gorenja vas.
• 7. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 8. november od 17. do 19. ure: Meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in kostne gostote v 

prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira KORK Gorenja vas.
• 10. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu v Gorenji 

vasi. Organizira RAS.
• 10. november ob 10. uri: Izdelava voščilnic v rojstni hiši slikarjev Šubic. Cena 3 evre. Dodatne infor

macije na telefonski številki 059/250549. Organizira Rojstna hiša slikarjev Šubic.
• 14. november ob 13. uri: Seminar Tehnike izterjave dolgov in upravljanje s terjatvami v veliki sejni 

sobi UE Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave pri Juliji Primožič na telefonski številki 04/5060223. 
Prijave do 9. novembra oziroma do zapolnitve mest. Organizira RAS.

• 14. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 16. november ob 18. uri: Delavnica za spretne prste – Kresničkova lučka v knjižnici Sovodenj. 

Delavnica primerna za otroke od 2. do 4. leta starosti. Vodi Saša Bogataj Ambrožič. 
• 17. november ob 10. uri: Izdelava uporabnih daril iz recikliranih materialov v rojstni hiši slikar

jev Šubic. Delavnico vodi Tina Mlinar Rozinger. Cena 3 evre. Dodatne informacije na telefonski številki 
059/250549. Organizira Rojstna hiša slikarjev Šubic.

• 17. november ob 10. uri: 2. pokal Rupnikove linije na Golem vrhu - drugi turnir. Organizirata 
gostilna Na Vidmu in gostilna Jager.

• 19. november ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Kresničkova lučka v knjižnici Gorenja vas. 
Delavnica primerna za otroke od 2. do 4. leta starosti. Vodi Saša Bogataj Ambrožič. 

• 20. november ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Kresničkova lučka v knjižnici Poljane. 
Delavnica primerna za otroke od 2. do 4. leta starosti. Vodi Saša Bogataj Ambrožič. 

• 21. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 24. november ob 10. uri: Izdelava glasbil iz recikliranih materialov v rojstni hiši slikarjev Šubic. 

Delavnico vodi Boris Oblak. Cena 3 evre. Dodatne informacije na telefonski številki 059/250549. Organizira 
Rojstna hiša slikarjev Šubic.

• 24. november ob 19. uri: Občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj v domu občine Gorenja 
vas  Poljane.

Razstava gasilskih našitkov

Igor Šteh razstavlja zbirko več kot 500 našitkov
čelada je iz Memphisa, mesta na jugozahodnem 
vogalu ameriške zvezdne državne Tennessee. 
Nosil jo je poveljnik, ki je bil gasilec več kot 
40 let,« je pojasnil Šteh, ki se udeležuje tudi 
državnih gasilskih tekmovanj Fire combat.

Razstava ni njegova prva. Našitke je na 
ogled postavil že lani oktobra, prav tako na Vid
mu. Obiskovalci so bili navdušeni, saj takšne 
razstave prej še ni bilo v naši občini. Našitki so 
različnih oblik, pisani in z različnimi logotipi. 
Za lažjo primerjavo so urejeni po državah. 

Povabila za predstavitev in razstavo zbirke 
drugod po Sloveniji Šteh še ni prejel, ne bi pa 
se ga branil. »Vsi tisti, ki jih je do zdaj zanimala 
moja zbirka, so si jo lahko ogledali pri meni 
doma,«je strnil pripovedovanje Šteh, doma iz 
Predmosta, ki mu hobi vzame kar nekaj časa in 
energije. Je pa s prejemom novega našitka ali 
čelade veselje toliko večje.

Lidija Razložnik
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Prireditev je otvorila skupina Miškolini 
iz Vrtca Najdihojca, ki je zapela ekohimno. 
Zbrane je pozdravila Tatjana Bernik, vodja od
delka za okolje in prostor na občini Škofja Loka 
ter letošnja koordinatorica projekta Loško je 
ekološko, plesalke PS Step pa so se predstavile 
s plesnima koreografijama. 

Organizirana je bila izmenjava oblačil, na 
voljo so bili naravni in reciklirani izdelki Sme
tumet. Izobraževalni pano o tekstilu društva Hu
manitas je ponujal številne koristne informacije o 
tekstilu. Obiskovalci so lahko oddali stare rute in 
kravate za Smetumet izdelke ter hrano in ostale 
potrebščine za živali iz zavetišč. Iz prve roke 
so lahko izvedeli, kaj pomeni recikliranje, in 
dobili ideje za predelavo starih oblačil. »Ideja za 
organizacijo dogodka je nastala ob razmišljanju, 
kako se šolam, ki so preteklo leto sodelovale v 
zbiralni akciji tekstila, zahvaliti. Smiselno se mi 
je zdelo, da zmagovalnim šolam podelim darilne 
bone na prijeten način. Prav tako se mi je zdelo 
smiselno dodati dogodku vsebino recikliranja. 
Povezala sem se s Kulturno ekološkim društvom 
Smetumet, katerega članice so prevzele recik
liranje oblačil, za preostali del prireditve pa sem 
poskrbela sama. Obiskovalcem dogodka smo 

želeli s prireditvijo povedati, da se iz rabljenih 
oblačil lahko ustvari nove, lahko se jih zamenja, 
lahko se jih odda tudi nam. Bistvo vsega pa je, da 
se jih ločuje in ne zavrže med mešane odpadke,« 
je pojasnila vodja dogodka Tina Vidovič iz 
podjetja Zoltan T. 

Na prireditvi so podelili darilne bone za zma
govalne tri šole v vrednosti 1.500 evrov za nakup 
športne opreme, 1000 evrov za nakup knjižnega 
gradiva ter 500 evrov za gledališko predstavo, 
vse po želji šole. V akciji je sodelovalo 49 šol 
iz Gorenjske in osrednjeslovenske regije. Sode
lovali sta tudi obe šoli iz naše občine. 

Kot pojasnjuje Vidovičeva, je zbiralna akcija 
potekala na vsaki šoli dvakrat po teden dni, in 
sicer en teden od septembra do konca decem
bra 2011 in en teden od februarja do sredine 
junija 2012. Prve tri šole, ki so zbrale največ 
kilogramov na učenca, so prejele nagrade. OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas je zbrala 18.680 kg 
oziroma 32,32 kg/učenca in zmagala. 

V smeti res sodi le desetina tekstila 
Glavna točka prireditve je bil ulični per

formans s pREdelanimi oblačili in obutvijo. 
Prostovoljci gimnazije Škofja Loka, vključeni 

v program MEPI, so bili oblečeni v pREdelana 
oblačila, vsak je imel na glavi svitek iz blaga in 
na njem košaro s perilom. »Navezali smo se na 
slovensko tradicijo, navado, ki je bila nekoč zelo 
prisotna, in tako pokazali, kako so prenašali reči. 
Prostovoljci so prišli do vrvi in začeli obešati 
perilo, nekateri so prihajali s praznimi koši in ga 
pobirali, drugi so ga obešali. Poleg smo povedali 
tudi nekaj dejstev o tekstilu, ki bi jih po mojem 
mnenju morali vedeti vsi. Menim, da je potrebno 
pošteno prevetriti garderobne omare, miselne 
vzorce in ustaljene navade, zato sem se tudi 
odločila za zbiranje tekstila. Začeti moramo pri 
naših najmlajših, saj se njihove navade in vzorci 
še oblikujejo in če jim bo to postala navada, bodo 
to počeli vse življenje. Zbiranje tekstila je samo 
del ločevanja, ki ga mogoče do zdaj obiskovalci 
prireditve in ostali niso poznali. Oblačila, čevlji 
in tekstil ne sodijo v komunalne/mešane odpadke. 
Takih, ki sodijo tja, je zgolj 10 odstotkov in to je 
res zelo slab, umazan, raztrgan in neuporaben 
tekstil. Želim si, da bi ljudje pričeli ravnati z 
odpadki preudarno in gospodarno. Da bi se začeli 
zavedati, da oblačila iz druge roke niso nič slabša 
kot nova, imajo pa veliko prednost, so cenejša. 
Da je zabavno oblačila pREdelati in da oblačil/
obutve, ki jih ne potrebujemo več, ne odvržemo 
v mešane odpadke, ampak da jih prinesemo v 
kontejner, ki bo stal pred eno izmed OŠ, in sicer 
pred OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, OŠ Poljane 
in OŠ Žiri,« je strnila Tina Vidovič in napovedala, 
da se bo v bližnji prihodnosti nedvomno odvil še 
kakšen podoben dogodek.

Lidija Razložnik

Izbora za mlado kmetico, ki je potekal že 
enajstič, se je udeležilo deset kandidatk, na izbor za 
mladega gospodarja pa so se prijavili štirje kandi
dati. Našo občino sta zastopala Urška Buh in Ivan 
Šubic, oba iz Žirovskega Vrha Svetega Urbana, ki 
sta se v teoretičnem in praktičnem znanju pomerila 
s preostalimi kandidati iz vse Slovenije.

V teoretičnem delu so kandidatke in kan
didati odgovarjali na vprašanja o konjih, 
boleznih in škodljivcih koruze, starih sortah 
jablan, o kraju, ki je gostil tekmovanje, delu 
Zveze kmetic Slovenije ter Društvu kmetic 
Ajda. V drugem delu so prepoznavali stare 
sorte jabolk, na zadnje pa so, glede na izbrano 
številko, odgovarjali na različna vprašanja ter 
si tako priborili točke. Po teoretičnem delu so 
se tri finalistke in trije finalisti pomerili še v 
spretnostnih igrah, ki so bile letnemu času in 
kmetijskim opravilom primerne. 

Med finalisti sta bila tudi Buhova in Šubic, ki 
sta najprej morala v čim krajšem času zličkati in 
po štiri skupaj povezati 12 storžev koruze. Nato 

so izdelovali gajbice – v čim krajšem času so 
morala dekleta pribiti štiri, fantje pa po pet let
vic na zabojček. V zadnji preizkušnji so morali 
v odmerjenem času s pomočjo stiskalnice iz 
grozdja iztisniti čim več soka in ga pretočiti v 
steklenico. Urška Buh je osvojila tretje mesto, 
Ivanu Šubicu pa je za točko ušla zmaga. 

O Urški in Ivanu
Na 30 hektarjev veliki kmetiji se Ivan Šubic 

z družino ukvarja s kozjerejo oziroma prodajo 
kozjega mleka ter z gozdarstvom – posek in 
spravilo lesa, prevoz lesa z gozdarsko prikolico 
in novogradnjo gozdnih vlak. Kot je povedal, 
se je izbora udeležil prvič, teoretična vprašanja 
so bila dokaj zahtevna, pri praktičnem delu pa 
je prav prišla iznajdljivost. 

Urška Buh, ki je na izboru prav tako sode
lovala prvič, z družino živi na 27 hektarjev 
veliki ekološki kmetiji, kjer se ukvarjajo z 
živinorejo, rejo krav dojilj in sadjarstvom. Kot 
je povedala, je zelo zadovoljna z uvrstitvijo, 
tekmovanje je bilo zanjo zanimiva izkušnja. 
»Teoretični del izbora je bil zahteven, saj so bila 
vprašanja težka, pomembne so bile podrobnosti, 
medtem ko je bila v praktičnem delu močna 
konkurenca,« je strnila Buhova.

Lidija Razložnik

EkoLOŠKA pREobleka

Stara oblačila je možno tudi predelati
Obiskovalci so si na Mestnem trgu v Škofji Loki lahko ogledali ulični nastop s 
predelanimi oblačili in obutvijo, stojnico z recikliranimi in naravnimi izdelki 
Smetumet ter poučno predstavitev organizacij in tekstila od rastline do kupa 
smeti – rezultat sodelovanja podjetja Zoltan T in Kulturno ekološkega društva 
Smetumet, ki sta pripravila dogodek EkoLOŠKA pREobleka, ki je bil med drugim 
tudi del projekta Loško je ekološko.

Izbor kmetice leta in gospodarja 2012

Urška Buh tretja, Ivanu Šubicu za las ušla zmaga
V občini Podčetrtek je bil letošnji izbor mlade kmetice in mladega gospodarja 
2012, ki ga je organiziral Kmečki glas v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije ter 
v soorganizaciji Občine Podčetrtek, Društva kmetic Ajda in Kmetijske zadruge 
Šmarje – Hiša vin Emino. 
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Na izboru kmetice leta in mladega gospodarja 
2012 so Urško Buh in Ivana Šubica spremljali 
domači navijači.
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Korenje sem oprala in posušila. Dala ga bom 
na pet centimetrov debelo plast žaganja, da se 
ne bodo korenčki dotikali med seboj, nasula 
novo plast žaganja in tako naprej. Drugi del 
korenja bom hranila v vedrih, vmes bom nasula 
suho mivko, spomladi pa vam povem, koliko 
mesecev je ozimnica zdržala. 

Mogoče ga ne obožuje vsak, a bi ga ver
jetno prepričale njegove zdravilne lastnosti. 
Pomaga do lepše kože, sijočih las, močnejših 
nohtov, predvsem pa do boljšega vida. Zelo 
pomembno mesto ima pri dietni prehrani in 
hujšanju. Krepi imunski sistem, srce in ožilje, 
pospešuje presnovo. Korenje je med vodilnimi 
po vsebnosti vitamina A. Rastlinskega barvila 
beta karotina je v korenčku zelo veliko in je 
močan antioksidant, ki učinkuje proti raku, 
varuje arterije, preprečuje kapi. 

Kadar ga kupujemo v trgovini, moramo 
izbrati lepega, po možnosti ne uvoženega, 
in pogledati, da ni plesnivo. Če je zelenjava 
bolna, nima zdravilnih učinkovin in je raje ne 
uživajmo, kajti bolezen rastline lahko povzroči 
težave našemu organizmu. 

Sok kot iz breskev
Korenje v kuhinji lahko naredimo na tisoč 

načinov. Najbolj enostavno je, če ga jemo 
surovega. Iz njega lahko pripravimo okusne 
juhe, najenostavnejša je tista s česnom, krom
pirjem in kislo smetano. Iz korenja lahko pri
pravimo pire, lahko mešamo pol krompirja, pol 
korenja. Na spletnih straneh je polno receptov 
za zelo okusne sladice, v katere zamešamo 
korenček. Nepogrešljiv je v solati ali kot priloga 
k mesu. 

Zraven korenja je potrebno zaužiti malo 
maščobe, da prejmemo čim več vitamina A, 
ki se topi v maščobah. Z dodatkom ščepca soli 
pospešimo kuhanje korenja in ohranimo barvo, 
če pa dodamo malce sladkorja, izstopi njegov 
tipični okus. Lahko pa pripravimo zelo okusen 
sok iz korenčka in jabolk. Prav tak je, kakor bi 
pili breskovega. 

Naj bodo sosedje pravi
Da boste imeli velik pridelek, svetujem, da 

ga sejete na njivo, kjer zemlja ni tako pognojena 
kakor na vrtu. Če se ukvarjate z biodinamiko, je 
seveda nujno gnojenje z gnojem iz roga. Vsako 
leto pa pazite, da je korenje na drugem mestu in 
da ima prave sosede, to so česen, por, redkvica, 
solata, predvsem čebula. Najbolje je zasaditi 

eno vrsto pora, eno korenja, eno čebule. Korenje 
zelo dolgo kali, tako da ima plevel prednost in 
pri sejanju v vrste s pletvijo ne bo težav. 

Pri nakupu semen bodimo pozorni, kaj 
kupujemo. Najbolje je, če pridelamo seme 
sami. Sorta nantes naredi bolj okrogle korene, 
je bolj sladkega okusa, flaker pa naredi večje 
plodove bolj ošiljene oblike in nekoliko peče, 
če ga pojemo preveč. Na policah v trgovinah je 
možnosti veliko, preizkušati pa moramo sami, 
čeprav se zavedajmo, da boljšega semena, kakor 
je pridelano doma, ne bomo našli.

Jana Rojc

V zadnjih letih je zelo poraslo število oseb, 
ki imajo težave z zasvojenostjo z računalnikom 
(internet, spletne klepetalnice, igre na srečo 
…). Po nekaterih ocenah ima v Sloveniji težave 
zaradi pretirane uporabe računalnika že več tisoč 
oseb. K nam se obračajo po pomoč predvsem tisti 
posa mezniki in njihovi svojci, kjer se zasvojenost 
z računalnikom kombinira tudi z drugimi ob
likami kemičnih in nekemičnih zasvojenosti.

Največ takih uporabnikov je bilo v starostni 
skupini med 16 in 24 let, vemo pa, da se lahko 
težave pojavijo že bistveno prej. V tem starost
nem obdobju so že močno izražene posledice 
zasvojenosti, mladostniki praviloma niso 
zmožni slediti šolskim obveznostim, ne zmorejo 
iskati dela, socialni stiki so v občutljivem 
obdobju odraščanja močno okrnjeni. Ker posa
meznik težko prizna svojo zasvojenost, sam le 
izjemoma poišče pomoč. Največkrat se tako k 
nam obračajo starši, ki so prepoznali resnost 
problema in iščejo pomoč za svojega otroka 
oz. mladostnika. 

Kdo je zasvojen in kako ukrepati? 
O računalniški zasvojenosti govorimo takrat, 

ko je potreba po računalniku pretirana in oseba 
začne opuščati stvari, ki jih je rada počela. Tako 
posameznik zanemarja hobije, športne aktivnosti, 
delo, šolske obveznosti, pomanjkljiva je socialna 
interakcija. Pojavijo se težave v razpoloženju, 
vedenju, miselnih procesih. Zasvojena oseba 
tako postaja vedno bolj razdražljiva, odrezava, 
nezbrana, pozablja na svoje dolžnosti. 

Pogosto oseba, zasvojena z računalnikom, ne 
pove resnice o času, ki ga porabi za računalnikom.  
Za zasvojenost velja, da je način bega, iskanje 
sprostitve, varnosti, nadzora. Otopi bolečine, 
močne občutke in potlači spomine, ki niso 
sprejemljivi. Zasvojeni ni v stiku s tem, kar je 
resnično, ali bolje rečeno s svojo bolečino, kadar 
se prepusti zasvojitvenemu vedenju. Zasvojenost 
mu vedno bolj škoduje in mu ne popravi ali 
zapolni praznine, ki je v njegovi notranjosti. 

Kadar gre za otroke, morajo starši nujno pre
vzeti nadzor nad uporabo računalnika. Dostop 

do njega mora biti časovno omejen, prav tako 
morajo imeti starši nadzor nad tem, do katerih 
vsebin na računalniku otrok dostopa. Naučiti 
jih morajo, da računalnik v nobenem primeru 
ne sme postati sredstvo za preživljanje prostega 
časa, ampak predvsem delovni pripomoček.

Najboljši način spoprijemanja z odvisnostjo 
je, da se za določeno obdobje, ki pa ne sme biti 
krajše od nekaj tednov, dostop do računalnika 
onemogoči. Šele po tem obdobju se postopoma 
določi časovni okvir uporabe računalnika. 

Samo »abstinenca« od računalnika seveda 
ne pomaga. Posameznik se mora naučiti smisel
no zapolniti čas, da se bo lahko uresničeval in 
deloval v realnem svetu, kjer ne bo potreboval 
dolgotrajnega odklapljanja v svet navideznih 
vsebin, odnosov in občutij.  

V program Zavoda Pelikan – Karitas zlasti 
vključujemo mladostnike, ki imajo poleg težav 
z nekemičnimi zasvojenostmi (kamor uvrščamo 
tudi zasvojenost z računalnikom) tudi težave z 
jemanjem prepovedanih substanc. Pogosti so 
namreč primeri, ko se različne oblike zasvojenosti 
pojavljajo skupaj, ali pa se ena oblika zasvojenosti 
nadomesti z drugo. Izvajamo informativne razgo
vore in svetovanja za posameznike in družine, 
starši pa se lahko vključijo v skupino za svojce.  

Aleksej Miščič, 
strokovni vodja Zavoda Pelikan – Karitas

Zasvojenosti

Računalnik namesto hobijev in druženja …
Računalnik je postal vsakodnevni pripomoček, ki ga moramo uporabljati za 
šolske in delavne obveznosti, vse pogosteje pa postaja tudi sredstvo za sprostitev, 
zabavo in virtualno komunikacijo. Pretirana uporaba računalnika pa lahko 
sčasoma privede do zasvojenosti.

Domača lekarna

Korenček – antioksidant in pomoč k boljšemu vidu
K pisanju o korenju, tej najstarejši vrsti zelenjave, me je spodbudil pridelek, 
ki mi je zrastel na njivici pod Blegošem. Največji posamezni kos je letos tehtal 
natančno 80 dag in veliko je še takih. Nekaj korenja sem podarila, nekaj ga bo 
ostalo na njivi, mogoče ga bodo miši zgrešile in ga bom z veseljem pobrala, ko 
bo popustila huda zima, kar precej ga bom shranila v žaganje.
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TD Gorenja vas je letos prvič pripravilo 
prireditev Dan praženega krompirja. Poleg tega 
živila, ki so ga pripravili s klobaso in luštrekom, 
so ponujali tudi domače postrvi. Razdelili so 50 
kilogramov krompirja oziroma približno 150 
brezplačnih porcij.

»Krompir je jed, primerljiva s kruhom, in je 
pomembna za našo prehrano. Pražen pa je najboljši, 
saj ga lahko pripraviš na 365 načinov. Obiskovalci 
in ljubitelji krompirja so si lahko v živo ogledali 
pripravo praženega krompirja,« je povedal Zvone 
Bašelj, predsednik TD Gorenja vas. Za dobro 
vzdušje je poskrbel harmonikar Luka. 

TD Gorenja vas si želi, da bi dogodek pre
rastel v tradicijo in bi vsako leto privabil več 
obiskovalcev. Prihodnje leto septembra se bodo 
udeležili 13. mednarodnega festivala praženega 
krompirja na Madžarskem. »Tam se bomo pred
stavili z dvema vrstama praženega krompirja. 
Občino bomo predstavili tudi z brošurami in 
ansamblom, ki bo skrbel za še boljše vzdušje,« 
je pojasnil Bašelj. TD Gorenja vas kandidira 
za organizacijo 14. mednarodnega festivala 
krompirja, ki bi bil na Visokem. 

V okviru Dnevov evropske kulturne 
dediščine ter Evropskega leta aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti je v 
stiškem muzeju potekala prireditev Obraz v 
množici. Natečaja JSKD OI Ivančna Gorica 
se je udeležilo 473 avtorjev v starosti od 4. do 
85. leta iz vse Slovenije, ki so ustvarili 492 
likovnih del.

Izbrana so bila najbolj prepričljiva in s 
tematiko najbolj povezana dela. Med nag
rajenci je tudi naša učenka, Ana Stržinar, ki 
je prejela 4. nagrado za prepričljiv likovni 
izraz posamezniku. V obrazložitvi nagrade je 
zapisano: Ana Stržinar, 12 let, OŠ Poljane, 

mentorica Mihalea Žakelj Ogrin. Ana Stržinar 
je v tehniki kolagrafije upodobila Množico 
čustev. Posamezne uprizoritve so med seboj 
ločene in lebdijo na belem polju, pa vendar 
so med seboj povezane in so del celote, vsaka 
pa zase izstopa. S tem je ustvarjena dinamika, 
ki da vedeti, da množica okoli nas obstaja, pa 
vendar smo vedno v njej sami. Vsak obraz 
posebej pritegne našo pozornost, zavedamo 
pa se obraza v množici, ki nas direktno na
govarja s tem, da je preprosto druge barve. 
Na razstavo je bil uvrščen tudi linorez učenke 
Barbare Železnik z naslovom Iskra.

Bernarda Pintar

Seveda je za tak dogodek potrebno še mar
sikaj, kar ostane skrito. To pa ni težko, ko se 
zberemo vaščani dobre volje. Prišli smo ne le 
vaščani Podobena, ampak tudi z Volče, iz Loma, 
Zakobiljka, Delnic in še nekaterih bližnjih krajev.  
Program je bil bogat in deležen številnih 
aplavzov. Nastopili so mladi harmonikarji Tim, 
Barbara, Žan, David, Janko, Tomaž, Simon 
in Aljaž. Prav tu se že kaže načrtno glasbeno 
izobraževanje v naši vasi. Tudi veteranka Julka 
iz Sovodnja je simpatično raztegnila meh har
monike. Še poseben aplavz je prejela mlada 
saksofonistka Jerica, ki je v spomin na pred 
letom umrlega godca Lojzeta Slaka zaigrala 
njegovo že kar ponarodelo skladbo Čebelar. 
Glasbene skupine v različnih zasedbah so 
sploh bile nekaj prisrčnega. Nastopili so: 
skupina Bariton–frajton, orgličarji Podo
beno, trio Kajža, duo Tilen in Nejo, kvatrtet 

Seniorji pa nas je razveseljeval še po končanem 
programu in poskrbel tudi za ozvočenje, 
za kar se jim še posebej zahvaljujemo. 
Mladi vaški pesnik Primož je v pesmi Naša družina 
hudomušno predstavil svojo sedemčlansko 
družino, najmlajši član Jernej pa je povedal pesem 
kar iz glave. Ko je k mikrofonu stopil Martenka 
(Ivan Dolenec), smo vedeli, da se bomo nasme
jali. Povedal nam je, kaj je doživel na ekskurziji 
z gozdarji v Črni gori, kjer je bil pred kratkim.  
Pohvaliti moramo prav vse nastopajoče, vse, ki 
so pomagali dogodek organizirati, še posebej pa 
hvala Taši in Jožetu, ki sta spretno povezovala 
kulturno popoldne na vasi pod kozolcem.

Vse nastopajoče in obiskovalce smo pogos
tili z okusnim bogračem, za katerega je tako kot 
vsako leto poskrbel Kovšakov Lojze iz Kladja, 
za kar se mu lepo zahvaljujemo.

Valerija Dolenec

Natečaj

Nagrada za prepričljiv likovni izraz Ani Stržinar

Nagrajeno delo 12-letne Ane 

Dan praženega krompirja v Gorenji vasi

Razdelili so  
150 porcij
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Pri pripravi prvega Dneva praženega krom
pirja so sodelovali člani TD Gorenja vas, in 
sicer Matjaž in Marjeta Šifrar, Milan Ferenčak, 
Dušan Škrlep, Metod Eržen, Jan in Maj Bašelj, 
Sara Dolinar, Laura Žavbi in Zvone Bašelj.

Lidija Razložnik

TD Gorenja vas je na prvem Dnevu praženega 
krompirja razdelilo približno 150 porcij krom-
pirja.

Podobeno

Spet je bilo veselo pod kozolcem
Vaščani Podobena smo organizirali že 5. kulturno popoldne na vasi. Druženje 
pod kozolcem Tomaža Kržišnika je dogodku dalo poseben pečat. Scena iz delov 
kmečkega voza, mize in klopi, nekaj jesenskih pridelkov in – ‘kulturna dvorana’ 
je bila nared.
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Lansko leto sem nekoga navdušila in z 
veseljem je jedel kumare, prej jih niti povohati 
ni hotel. Nihče ni hotel čičerike ter fižola v 
solati in po opisu njune zdravilnosti so otroci 
kar tekmovali, komu bom naložila več. Zeljne 
solate so pustili polno posodo. Razdelila sem 
jo tistim, ki so dvignili roko in jih pohvalila; 
po pohvali so jo vsi vzeli malo. 

Starši se velikokrat znajdejo v težkem 
položaju in razmišljajo, kako ustreči otroku 
in kako ga navdušiti za zelenjavo in sadje. 
Poskusiti je potrebno z novimi idejami in 
majhnimi triki. Potrebnega je veliko truda. 
Mogoče družina premalokrat sedi za skupno 
mizo, kjer so starši in ostali člani otroku za 
zgled. Kjer bi videli, kako hlastno posegajo 
po zelenih listih solate, papriki, paradižniku, 
krhljih jabolk, hrušk in se odžejajo z domačim 
kompotom. 

S hitro in enolično hrano, mogoče celo s 
sladkarijami, so otroci zadovoljni, starši pa 
tudi, ker z njo ni veliko dela. Zavedati se 
moramo, da se otroku v prvih letih razvija 
okus, zato mu je potrebno vztrajno, a ne na 
silo, ponuditi vsak dan kakšen drug sadež in 
drugo zelenjavo. Na začetku jo bo odklanjal, 
a mogoče jo bo po večih poskusih sprejel. 
Otroci se hitro navadijo na umetne okuse, 
kjer je veliko dodatkov, izgubijo občutek za 
naravno in kasneje jim je vse naravno, bio in 
eko zanič, grenko, premalo slano, grdo izgleda, 
brez okusa …

Majhni triki …
Če hočemo, da se bo otrok počasi lotil 

prehranjevanja z zelenjavo in sadjem, mu 
lahko pripravimo obložene kruhke z obrazom 
iz paradižnika, korenčka in graha; lahko pri
pravimo zelenjavno juho in vanjo zmiksamo 
različno zelenjavo, na koščke pa narežemo 
tisto, ki jo rad je; iz sadja pripravimo sok ali 
kašo. Na zabaven način lahko pripravite hrano 
za rojstnodnevno praznovanje. Čips, smokije 
in čokolado naj zamenjajo oreščki, fige, datlji, 
rozine, sadni čipsi. 

Pravilno načrtovana prehrana je zelo 
pomembna tako za malega šolarja kot za 
najstnika. Hrana mora otroka nasititi, biti 
mora raznolika v izboru živil, saj mu le taka 
omogoča normalen telesni in duševni razvoj. 
Večkrat vključimo v obrok polnozrnati kruh, 
misli, testenine, neoluščen riž, oreščke, stročji 
fižol, ribe, grah, lečo, zelenjavo in sadje, ki ga 
dobimo v naši okolici. Manj pa beli sladkor, 
belo moko, sladke pijače, biskvitna peciva, bele 
testenine, sadje iz uvoza. Če otroci ne marajo 
mesa, lahko beljakovine nadomestimo s sirom, 
skuto, jajci,  mlekom in ribami. Zelenjave in 
sadja ne moremo nadomestiti z ničemer, zato 
je nujno, da otroku ponudimo veliko različnih 
okusov sadja in zelenjave; gotovo bo vsaj nekaj 
od ponujenega sprejel. 

Pogovarjajte se o zdravem prehranjevanju, 
kajti nekateri najstniki, ne da hrane ne bi marali, 

Kotiček za starše

Obraz iz paradižnika, 
graha in korenčka bo gotovo užiten
Ne mislim, da bi s sadjem in zelenjavo silili otroke, a z vzpodbudo in majhnimi 
količinam bi jih lahko navdušili za uživanje bolj zdrave hrane. Včasih pri deljenju 
kosila ponudim le listek solate, potem kateri izmed otrok pride še ponjo.

ampak se zavedno izogibajo obrokom, drugi pa 
zaužijejo prevelike količine. Starši dokaj dobro 
poznamo otroka, poskušajmo jim še dokaj 
dobro svetovati. 

Jana Rojc

Prvi dan smo jesenski pohod organizirali za učence 4. in 5. razreda 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas s 111 pohodniki. Pot smo začeli v Suhem 
Dolu in jo nadaljevali proti Golemu vrhu. Na Glavtu nas je pričakal 
vodič Peter Oblak in nas popeljal po delu Rupnikove linije. Bunkerji 
so bili nadvse zanimivi, še posebej pa je vse navdušil glavni vhod v 
največji bunker in pot skoraj v temi do »term« Goli vrh.

Naslednji dan pa je bil športni dan organiziran za učence prvih treh 
razredov matične šole in PŠ Sovodenj. Pot jih je vodila iz Suhega Dola 
na Planino, nato čez Gabrovec, na koncu so se povzpeli še na Sivko. 
Vreme je bilo bolj oblačno, kar pa ni jemalo dobre volje pohodnikom. 
Skupno število udeležencev je bilo več kot 220.

Oba pohoda smo zaključili na lučinskem igrišču. Športna dneva 
sta bila dobro organizirana in uspešno izpeljana, tudi po zaslugi vseh 
pohodnikov, ki so dobro premagovali ovire in upoštevali navodila 
spremljevalcev. S seboj so prinesli nemalo dobre volje in sproščenosti, 
ki je pozitivno vplivala na vse pohodnike. Veliko možnosti je bilo za 
medsebojno druženje in spoznavanje vrstnikov. 

Martina Jelovčan, vodja PŠ Lučine

Jesenski pohodi

Šolarji spoznavali lučinske hribe
Podružnična šola Lučine letos praznuje 150-letnico orga-
niziranega šolstva. V okviru praznovanja smo načrtovali 
tudi športni teden. 
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Prevzeli so jo na uradni podelitvi konec sep
tembra na Brdu pri Kranju, skupaj z otroki pa 
so jo ob slovesnem podpisu ekolistine izobesili 
v začetku oktobra. O tem, kako močno se je že 
v majhne otroke zasidrala zavest o ekološkem 
ravnanju, so se lahko prepričali vsi, ki so bili 
prisotni na slovesnosti ob podpisu ekolistine in 
izobešanju ekozastave v Vrtcu Zala ali v kateri od 
enot, kjer so tudi priredili kratek program. Otroci 
so natančno vedeli, da so za to zastavo dve leti 
izpolnjevali cilje in naloge, ki so med drugim 
vključevali ločevanje odpadkov, varčevanje z 

vodo in elektriko, spoštljivo ravnanje z živalmi 
in rastlinami, uživanje zdrave hrane in veliko 
gibanja na svežem zraku. Zavedajo se tudi, da s 
tem, ko so pridobili ekozastavo, njihovo delo ni 
končano. Vsako leto posebej se bodo morali še 
naprej truditi in izpolnjevati to, kar so podpisali 
na ekolistini, da obdržijo zastavo. 

Kaj je zelena zastava? 
To je mednarodno prepoznani in uveljav

ljeni znak za okoljsko in v trajnostni razvoj 
usmerjeno vzgojo in izobraževanje programa 

Najmlajši učenci so obiskali bližnje kmetije, 
znane po svojih dopolnilnih dejavnostih, učenci 
od 6. do 9. razreda pa so se podali v različne 
konce Slovenije: šesti razred na Dolenjsko, 
sedmi na Primorsko, osmi na Štajersko in deveti 
na severno Primorsko oz. Goriško.

Učenci drugih razredov iz Javorij in Poljan 
so obiskali kmetijo Pr’ Mrak v Žirovskem Vrhu. 
Ogledali so si domače živali, sedeli na poniju, 
gospodar in gospodinja sta jim prikazala več 
starih kmečkih opravil, pridelavo moke, kako se 
zamesi testo za kruh … Iz testa so še sami obliko
vali hlebčke in druge zanimive oblike. Najbolj pa 
so bili navdušeni nad vožnjo s kočijo. 

Učenke in učenci od 6. do 9. razreda so se 
podali v različne konce Slovenije.

Šestošolci so na Muljavi lahko videli hišo, v 
kateri se je rodil Josip Jurčič, in kočo, v kateri 
je prebival Krjavelj. Ogledali so si tudi zanimiv 
filmček in čebelji panj. Sledilo je spozna
vanje gradu Žužemberk. Svoje popotovanje so 
zaključili v Novem mestu z ogledom muzeja in 
mesta ob Krki. »Na ekskurziji mi je bilo najbolj 
všeč, ko smo bili v ječi temnici v kleti grajskega 
stolpa in v restavraciji, kjer smo imeli kosilo,« 
je povedala Jerca Stanonik iz 6. b razreda.

Sedmošolci so se najprej ustavili v Kobilarni 
Lipica. Opazovali so, kako se konje pelje na 
pašo, lahko so jih tudi pobožali. Videli so stare 
in nove kočije, pa tudi staro kobilarno. Pot jih 
je vodila proti Piranu. Tja jih je vabil Pomorski 
muzej, kjer so se seznanili z zgodovino Pirana, 

Osnovna šola Poljane

Dnevi dejavnosti v septembru – spoznavanje Slovenije
S kulturnimi in naravoslovnimi dnevi na naši šoli začnemo že v septembru v 
upanju, da nam bo vreme še naklonjeno. Letos sicer dežju niso ušli vsi razredi, 
je bilo pa vseeno lepo.

si ogledali najdbe in modele starih ladji. Po 
ogledu so si privoščili kosilo. Čakal jih je samo 
še sprehod po Piranu z vodičem, ki jih je popel
jal do znamenitosti in zanimivosti.

Rimska nekropola v Šempetru je osmošolce 
popeljala v antične čase, v jami Pekel so se 
spustili v podzemlje in okušali čas vitezov na 
Ptujskem gradu.

Devetošolci so se v Idriji podali sto metrov 
globoko v Antonijev rov, kjer so spoznavali, 
kako so idrijski rudarji pridobivali živo srebro. 
Nedaleč stran so si ogledali tudi Kamšt – največje 
vodno kolo v Evropi, ki sicer ne obratuje več, a 
so ga vseeno lahko malo pognali. Po kosilu v 
Zatolminu so se odpeljali v Kobarid, v muzej 1. 
svetovne vojne, kjer so vsaj malo začutili gro
zote, ki jih povzroča vojna. Tudi zadnja postaja, 
bolnica Franja pri Cerknem, jim je približala 
nepredstavljivo junaštvo ljudi v težkih časih.

Bernarda Pintar

Vrtec Zala

Pridobili in izobesili so ekozastavo
Po dveh letih izpolnjevanja vseh sedmih korakov, ki jih določa metodologija 
Ekošole, si je Vrtec Zala, vključno s podružnicami na Dobravi, v Lučinah in na 
Sovodnju, prislužil ekozastavo.

Ekošola. Pridobijo ga lahko vrtci, osnovne in 
srednje šole, dijaški domovi ter centri šolskih 
in obšolskih dejavnosti, ki so vključeni v pro
gram Ekošola in izvajajo aktivnosti v osmih 
tematskih sklopih po mednarodno primerljivem 
načinu dela, t. i. metodologiji sedmih korakov. 
Zaradi tega velja zelena zastava za enega najbolj 
uglednih okoljskih znakov. 

Na zanimiv in otrokom razumljiv način je 
vzgojiteljica in povezovalka programa Urša Pe
ternelj predstavila, kaj nova pridobitev pomeni 
za njihov vrtec. Ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja 
Izidor Selak je ob tem povedal, da bodo otroke 
še naprej spodbujali, da bomo ohranjali deželo 
lepo in zeleno. Pri tem je prepričan, da bodo 
dobro sodelovali tudi z lokalnimi oblastmi. 
Otrokom, vzgojiteljicam in vodstvu vrtca je 
za pridobljeno ekozastavo čestital tudi župan. 
Dejal je, da je zelo ponosen nanje, in poudaril, 
da se tudi na občini trudijo, da bi bili med 
najboljšimi v državi na področju ravnanja z 
odpadki, kar nam tudi uspeva. Na slovesnosti 
ob izobešanju zastave pred vhodom v vrtec 
je bila prisotna tudi predstavnica Ekošole 
Margareta Kutnjak. Poudarila je, da s tem, ko 
otroke učimo ekološkega načina razmišljanja, 
ne izobražujemo za prihodnost le otrok, ampak 
ti prenašajo svoje znanje in navade tudi na starše 
in druge ljudi v okolici.

Tina Dolenc

V program Ekošola je vključenih 626 ustanov 
iz vse Slovenije. V šolskem letu 2011/12 je v 

aktivnostih sodelovalo 138.600 otrok, učencev 
in dijakov ter 15.850 mentorjev. V Sloveniji je 
letos zelene zastave prvič prejelo 53 ustanov, 
skupaj pa je program uspešno zaključilo kar 
560 ustanov. V občini Gorenja vas - Poljane 

sta zastavo pridobili obe osnovni šoli s 
podružnicami in oba vrtca.

Otroci so pomočnici ravnatelja Marinki Vidovič pomagali izobesiti ekozastavo.   
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Nagovorila sta jih ravnateljica Metka De
beljak, nato pa še župan Milan Čadež, ki je 
vsakemu podaril slovensko zastavo. S tem so 
prevzeli dolžnost, da jo bodo skupaj s starši 
doma izobesili ob državnih praznikih. Sledila je 
lutkovna igrica Polna luna in shujševalna kura v 
izvedbi Tine Rozinger, potem pa so v spremstvu 
staršev in svojih učiteljic odšli v učilnice. Tam 
jih je čakalo sladko presenečenje, starši pa so 
dobili še nekaj uvodnih informacij. Skupaj so 
si ogledali lepo urejene kotičke in nanje zložili 
svoje šolske potrebščine.

Že sredi septembra jih je obiskal policist 
Sebastjan Mirnik. Pogovarjali so se o prometni 
varnosti, vedenju v prometu v različnih situaci
jah, večjo pozornosti pa so namenili vidljivosti 
v prometu. Policist je prvošolce opozoril na 

redno nošenje rumene rutice ter kresničke ali 
drugih odsevnih teles na oblačilih in šolskih 
torbah. Opozoril jih je tudi na sedenje na us
treznem mestu in sedežu v avtomobilih, kom
bijih in avtobusih ter na obvezno pripenjanje z 
varnostnim pasom v vseh prevoznih sredstvih, 
kjer so pasovi vgrajeni.

Po razgovoru so se prvošolci v spremstvu 
policista in učiteljic sprehodili po stari cesti do 
centra Poljan, do semaforiziranega križišča in 
čez most, od tam pa nazaj proti šoli. Tako so 
se še na terenu v skupini urili v pravilni hoji 
po prometnih površinah, predvsem pa jih je 
policist večkrat opozoril na pravilno in varno 
prečkanje ceste.

Odpravili so se tudi na prvi naravoslovni 
dan, na kmetijo Pr‘ Zamud v Dolenčicah. 

Gospodinja Majda jim je predstavila glavne 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo na kmetiji. 
Ker je bila tema naravoslovnega dne ekološka 
pridelava sadja, je največ povedala o sadnih 
drevesih, ki rastejo v njihovem sadovnjaku, 
pokazala je pripomočke in orodja, ki jih uporab
ljajo pri delu v sadovnjaku, ter poudarila pomen 
čebel pri opraševanju sadnih dreves.

Glavni del naravoslovnega dne je potekal v 
notranjih prostorih. V pekarni jih je že čakalo 
pripravljeno testo. Vsak je dobil del testa, ki ga 
je razvaljal, namazal z nadevom iz suhega sadja 
ter zvil kot palačinko in oblikoval v polžka. 
Medtem ko so polžki vzhajali, jim je gospodinja 
povedala in pokazala, v kaj vse predela sadje iz 
domačega sadovnjaka. 

Medtem ko je po prostoru že prav pri
jetno dišalo, so pripravili še jabolčne krhlje za 
sušenje. Pripravljene so zložili na lese.

Bernarda Pintar

Poljanski in javorski prvošolci

Za začetek so spoznali policista
Začetek septembra je kot vsako novo šolsko leto začrtal prelomnico v življenju 
vseh letošnjih prvošolčkov. V Poljanah smo sprejeli 31 prvošolcev, v Podružnični 
šoli Javorje pa 11. 

Učenci drugega razreda so si ogledali 
ekološko kmetijo v Žirovskem Vrhu, kjer so 
med drugim pokušali sveže stisnjen jabolčni 
sok. 

Na 18. slovenskem festivalu znanosti Od 
razuma do izuma so sodelovali tudi učenci naše 
šole. Maruša Fras, učenka 2. b razreda, je prejela 
nagrado na likovnem natečaju. Filip Feltrin, 
Dominik Ušeničnik, Aljaž Mrak in Loti Feltrin 
pa so imeli svoja likovna dela predstavljena 
na razstavi v preddverju Cankarjevega doma. 
Vsi nagrajenci šole so se udeležili ustvarjalnih 
in znan stvenih delavnic ter otvoritvene slove
snosti, kjer so prejeli nagrado. 

Učenci prve triade so si v ljubljanskem lut
kovnem gledališču ogledali odlično predstavo 

Makalonca, se z vzpenjačo peljali na grad in tam 
poiskali skriti zaklad strašnega zmaja. 

Druga polovica septembra in prva tedna 
oktobra sta postregla z obilico gob, zato so 
v jedilnici centralne šole pripravili razstavo. 
Učenci so jih prinesli ogromno in člani Go
barskega društva Škofja Loka niso imeli težav 
s postavitvijo bogate bere. Učenci od 1. do 5. 
razreda so si skozi celotno dopoldne ogledovali 
razstavo. Predavanje so imeli oddelki sedmega 
in četrtega razreda, ker imajo glive tudi v učnem 
načrtu. Razstava je bila postavljena na ogled 
tudi za občane. Otroci so ugotovili, da je veliko 
užitnih gob, a jih ni dobro kar tako uživati, saj so 
si nekatere strupene in užitne zelo podobne.

Prišel je tudi čas, ko se učenci 7., 8. in 9. 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Pridobivali so znanje o gobah
Učenci, starši in prevozniki so že ujeli nov časovni ritem prihajanja v šolo in 
odhajanja iz nje, saj jim drugega tako ni preostalo. Šolski program je prinesel 
prva ocenjevanja pa tudi nova doživetja učencem od šestega do devetega razreda 
na ekskurzijah in dnevih dejavnosti.

razreda z učitelji mentorji lahko dogovorite o 
prijavi za raziskovalne naloge Mladi razisko
valci za razvoj Poljanske doline.

V zadnjem tednu oktobra bo organizirano 
zbiranje papirja. Prejeti denar bo namenjen 
devetošolcem in šolskemu skladu. Zabojnik 
bo stal nad parkiriščem pod nogometnim 
igriščem. Potrudimo se in zberimo poln kon
tejner papirja!

V tednu od 5. do 9. novembra bo orga
nizirano zbiranje tekstila. Vsa oblačila in druge 
tekstilne izdelke lahko prinesete v zabojnik, 
ki bo postavljen na parkirišču pod zbornico. 
V lanski akciji smo bili z enajstimi tonami 
zbranega tekstila zmagovalci in prejeli 1.500 
evrov, ki smo jih porabili za nakup športnih 
pripomočkov. 

Čeprav naj bi vsakodnevno in že iz navade 
delovali tako, je slogan letošnjega šolskega leta 
»Spoštujmo drug drugega«.

Milka Burnik
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Kot je povedal Stanonik, je bila letošnja 
sezona zanj izjemno naporna, saj se je udeležil 
petih tekmovanj. »Med sezono sem veliko 
treniral. Večji del treninga sem opravil pred 
gasilskim domom v Gorenji vasi oziroma v 
notranjih prostorih KGZ, kjer sem treniral tek 
po stopnicah. Nekajkrat sem se udeležil tudi 
treninga v Lescah, kjer je bil postavljen stolp. 
Kondicijo sem pridobival s tekom po vaških 
cestah in poteh,« je pojasnil aktiven gasilec, 
ki si ima namen v bližnji prihodnosti skupaj s 
prijatelji urediti prostor za fitnes. S treningi bo 
nadaljeval tudi pozimi, saj ima, kot pravi, še 
precej rezerve za prihodnje leto. »Za najboljšimi 
zaostajam le še nekaj sekund.« 

Izkupiček letošnje sezone je četrto mesto 
posamično in drugo mesto v štafeti skupaj z 
nemško ekipo TFA Team Fritzlar v Franciji, 
drugo mesto v dvojicah z Anžetom Habjanom 
na Poljskem, drugo mesto v dvojicah z Anžetom 
Habjanom in tretje mesto v kategoriji do 30 
let na državnem slovenskem prvenstvu, šesto 

mesto na evropskem prvenstvu in drugo mesto 
v dvojicah z Anžetom Habjanom v Avstriji. 

Različne države, enaka proga 
Vsa tekmovanja so, ne glede na kraj, kjer 

gasilci tekmujejo, popolnoma identična in 
enako naporna. Le stolp, na katerega morajo 
teči, je v vsaki državi drugačen. »Najbolj mi 
bo v spominu ostalo Evropsko prvenstvo na 
Bledu, saj sem pred domačim občinstvom še 
izboljšal osebni rekord proge, ki je zdaj 1:46:4. 
To je bil tudi cilj sezone, saj vsakič želim in 
poskušam še izboljšati svoj najboljši čas,« je 
še povedal in dodal, da mu je poleg težavnosti 
tekmovanja najbolj všeč to, da ni vse le v 
tekmovalnosti. V zadnjih dveh letih je tako 
videl velik del Evrope in spoznal precej novih 
prijateljev iz evropskih držav in Amerike. »Čar 
vsega tega pa je, da med tekmo spodbujamo 
drug drugega – ne glede na narodnost – in si 
dajemo napotke, kako čim bolje in čim hitreje 
premagati zahtevno progo.« 

Stanoniku bi prav prišel tudi kakšen spon
zor, ki bi mu vsaj malo olajšal stroške, saj je 
do zdaj vse stroške tekmovanj kril iz lastnega 
žepa. »Kupil bi si obleko, ki bi jo imel samo za 
tekmovanja. Zdaj tekmujem z zaščitno obleko, 
ki jo uporabljam tudi na intervencijah. Ob tej 
priložnosti bi se zahvalil za vso podporo PGD 
Gorenja vas in vsem domačim ter prijateljem, ki 
me podpirajo in spodbujajo v teh najtežjih dveh 
minutah v športu,« je svoje pripovedovanje 
strnil Gregor Stanonik, ki je z mislimi že pri 
naslednji sezoni.

Lidija Razložnik

V kategoriji ženske C je bila najhitrejša 
Rada Žakelj (Pekarna Žakelj), v kategoriji B 
pa Tanja Žakelj (Salcano). Tadeja Žakelj (Le
dine) je slavila v kategoriji ženske A. Gregor 
Kranjc (Calcit Bike Team) je bil najhitrejši med 
mladinci. Aljaž Golob (Radenska) je zmagal v 
kategoriji člani A, Dejan Vračič (Team Korak 
Naprej) pa v kategoriji člani B. Med veterani 
A je slavil Marjan Jauk (Ganesha Team), med 

veterani B pa Tine Zupan (Scott team). V 
kategoriji veterani C je bil najhitrejši domačin 
Lojze Oblak (ŠDMH). Zmagovalci občinskega 
prvenstva po kategorijah pa so bili: Lucija 
Bogataj (Gorenje Brdo) med ženskami, Lojze 
Oblak (ŠDMH) v kategoriji moški nad 45 let, 
Janez Cankar (ŠDMH) v kategoriji moški od 30 
do 45 let in Tilen Potisk (Poljane) v kategoriji 
moški do 30 let. 

V razvrstitvi tekmovalcev, ki so nastopali za 
Pokal polanskih puklov, so bili najhitrejši v kat
egoriji do 30 let Tanja Žakelj (Salcano) in Aljaž 
Golob (Radenska), v kategoriji ženske nad 30 let 
je slavila Špela Škrajnar (Ganesha Team), Dejan 
Vračič (Team Korak Naprej) je bil najhitrejši med 
moškimi od 31 do 40 let, Marjan Jauk (Ganesha 
Team) med moškimi od 41 do 50 let, Tine Zupan 
(Scott Team) v kategoriji od 51 do 60 let in Lojze 
Oblak (ŠDMH) v kategoriji nad 60 let.

Vsi tekmovalci so na cilj prikolesarili ob 
vzpodbudnem aplavzu navijačev in obiskovalcev 
Blegoša. Za prav posebno in bučno vzdušje je 
poskrbela navijaška skupina najboljše tekmo
valke po številu zmag na Blegošu – letošnja je 

bila že 8. zaporedna – Tanje Žakelj. Žakljeva je 
bila po uvrstitvah letos tudi najboljša Slovenka na 
OI v Londonu. Družina Žakelj od prvih Tanjinih 
udeležb na Blegošu pridno zbira kraške pršute, 
uspešna sta namreč tudi sestra in oče. Rada 
Žakelj je edina kolesarka, ki se vzpona na Blegoš 
udeležuje že od vsega začetka. Med moškimi 
kolesarji pa so Blegošu zvesti Boštjan Brelih, 
Gregor Miklič, Dejan Vračič in Marjan Jauk. 

»Z dirko smo zelo zadovoljni, prav tako z 
letošnjo izvedbo Pokala polanskih puklov. Tu 
smo dobili vsi štirje soorganizatorji, ob podpori 
Timinga Poljane, nove izkušnje »večetapnih« 
prireditev: od načina predstavitve, organizacije 
posamezne prireditve do širših, posrednih učinkov 
(turizem, razvoj kolesarstva na lokalnem nivoju 
…). Skupno je na vseh štirih vzponih sodelovalo 
več kot 400 kolesarjev.O vzponu na Blegoš lahko 
dodam le še to, da se bogata tradicija dobro izpel
janih in obiskanih prireditev, ki so vse organizirane 
izključno na prostovoljni bazi, zdaj obrestuje,« je 
strnil Niko Stržinar, ŠDMH.

Najboljši v letošnji izvedbi Pokala po
lanskih puklov so bili: Maja Zajec (Bambi) 
in Rada Žakelj (Pekarna Žakelj) ter Primož 
Porenta (Bambi), Borja Jelič (Sprint Novo 
Mesto), Janez Debeljak (ŠD Bambi), Borislav 
Skubic (ŠD TurboM) in Matej Mihovec (ŠD 
TurboM).

Lidija Razložnik

Pokal polanskih puklov (PPP)

Žakljeva in Vračič najhitrejša na Blegošu
Že 14. vzpona z gorskimi kolesi na Blegoš za veliko nagrado Kras Sežana se je 
udeležilo 112 kolesark in kolesarjev. Vzpon šteje tudi za občinsko prvenstvo in je 
zadnji v sklopu kolesarskih vzponov za Pokal polanskih puklov. Absolutna zmago-
valca vzpona, ki sta najhitreje premagala 13 km dolgo progo s Hotavelj na Blegoš, 
sta postala Tanja Žakelj (Salcano) in Dejan Vračič (Team Korak Naprej).
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Zmagovalci vzpona na Blegoš

Gasilci

Na najtežjem tekmovanju naši uspešno s Stanonikom na čelu
V Podblegaških novicah smo že pisali o Gregorju Stanoniku, ki se že drugo 
leto zapovrstjo udeležuje tekmovanja Firefighter combat challenge ali, kakor 
radi poimenujejo najtežje gasilsko tekmovanje, najtežjih dveh minut v športu. V 
letošnji sezoni se je član PGD Gorenja vas udeležil petih tekmovanj v Franciji, 
Nemčiji, Avstriji in na Poljskem. Vrhunec sezone je bilo tridnevno tekmovanje 
na Bledu, ki je štelo za 3. Firefighter combat challenge Slovenia in 2. Europe 
Firefighter combat challenge. 

Na 3. Firefighter combat challange Bled so 
tekmovali še Matija Oblak, PGD Lučine, Aleš 

Kosmač, PGD Trebija, in Igor Šteh, Tadej Tavčar, 
Rafko Buh ter Tomaž Čadež, vsi člani PGD 
Poljane. Matija Oblak je posamično osvojil 
petinpetdeseto in dvaintrideseto mesto v 

kategoriji moški od 18 do 29 let, Tadej Tavčar je 
bil v isti kategoriji posamično sedeminpetdeseti 

in štiriintrideseti. V dvojicah sta Tadej Tavčar 
in Rafko Buh osvojila enaintrideseto mesto. 

Ekipno je Team Gorenjska, ki sta jo med drugim 
sestavljala Gregor Stanonik in Matija Oblak, 

osvojila četrto, drugi omenjeni, člani ekipe PGD 
Poljane in Trebija pa štiriindvajseto mesto. Na  
2. evropskem Firefighter combat challange pa 

je Matija Oblak osvojil štiriintrideseto, Tadej 
Tavčar pa štiriinštirideseto mesto.
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Štirje igralci Polanske bande, Luka Lavtar, 
Martin Tomažin, Matej Mesec in Miran Kos, so 
septembra odpotovali v Rim, kjer so v slovenski 
reprezentanci U19 igrali za uvrstitev na svetov
no prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. S 
skupnimi močmi jim je to tudi uspelo.

Mlade igralce trenira Nejc Dvojmoč. »Poleg 
mladinske ekipe imamo tudi ekipe v kategorijah 
U11, U13, U15. Letos smo prijavili tudi člansko 
ekipo, za katero nastopajo igralci iz mlajših 
selekcij in tudi nekaj bolj izkušenih igralcev. 
Nastopali bodo v prvi slovenski ligi, kjer je 
cilj polfinale, z nekaj sreče pa bi lahko resno 
kandidirali za mesta, ki vodijo med slovensko 
floorball elito,« je pojasnil Luka Lavtar, ki je 
kapetan floorball reprezentance U19. 

Člani Polanske bande skupaj igrajo že 
približno pet let in so v tem času postali dobri 
prijatelji tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Prav 
tako so se fantje, ki so skupaj preživeli teden dni 
v Rimu, zares ujeli in tam preživeli nepozaben in 
nadvse uspešen teden. »Posebnih pogojev ni bilo, 
razen starosti in znanja floorballa. Kvalifikacij 
so se lahko udeležili vsi igralci od letnika 1997 
do 1994. Izbor igralcev se je pričel že leto pred 
kvalifikacijami. Na začetku nas je bilo okrog 40, 
po prvi selekciji nas je ostalo še 30. S tako ekipo 
smo nato odigrali nekaj pripravljalnih tekem in 
na podlagi naših predstav se je vodstvo repre

zentance odločilo za končno dvajseterico, ki je 
potovala v Rim,« je pojasnil Lavtar, eden izmed 
štirih igralcev Polanske bande, ki se je pridružil 
slovenski reprezentanci U19. 
Zmaga v Rimu ključ do prvenstva

Član slovenske reprezentance U19, ki je 
prav tako igral v Rimu, je tudi Sašo Bizjak s 
Hotavelj, ki igra za FBK Olimpija, njegovi 
začetki floorballa pa so v ŠDMH. 

V Italiji se je pomerilo sedem ekip. Za 
udeležbo na svetovnem prvenstvu pa je bilo 
potrebno premagati vse ekipe. Razdeljeni so 
bili v dve skupini: v prvi so bile reprezentance 
Italije, Avstrije, Nizozemske in Belgije, v 
drugi pa Španije, Velike Britanije in Slovenije. 
Ukrajina, ki bi prav tako morala nastopiti na 
kvalifikacijah in bi igrala v drugi skupini sku
paj s Slovenijo, je nastop odpovedala tik pred 
pričetkom turnirja. 

»Na prvi tekmi smo igrali proti Veliki Britaniji 
in osvojili zmago z rezultatom 5 : 2. Proti Špancem 
smo zapravili preveč priložnosti in izgubili s 
4 : 1. V predtekmovalni skupini smo zasedli 
drugo mesto. Na polfinalni tekmi smo Belgijo 
premagali s 4 : 0, Italijani pa so presenetljivo 
premagali Špance, kar je za nas pomenilo veliko 
priložnost za zmago, saj so bili Italijani za nas 
precej ugodnejši nasprotnik. Finalna tekma je bila 
zelo napeta zaradi tesnega rezultata med tekmo, 
velikega vložka in tudi zaradi bučne podpore s tri
bun za obe ekipi. V prvih dveh tretjinah smo imeli 
pobudo, a zadetka ni dala nobena reprezentanca. 
Na začetku zadnje tretjine so Italijani dobili ka
zenski strel. Na našo srečo se je izkazal Žan Petrič 
in strel ubranil, kar je za nas pomenilo veliko 

psihološko prednost pred nasprotnikom. Kmalu 
je sledil naš trenutek, ko je mrežo zatresel Rok 
Prevodnik in nas povedel v odločilno vodstvo. 
Zadnjih nekaj minut nam je olajšalo tudi dejstvo, 
da so domačini morali igrati dve minuti z igralcem 
manj. Ob pisku sirene se je tako lahko začelo 
nepopisno veselje in rajanje vse do Ljubljane,« je 
dogajanje in zmago v Rimu opisal Luka Lavtar, 
ki med drugim igra tudi v članski reprezentanci 
in v klubu Insport Škofja Loka. 

Zmaga je slovenski reprezentanci U19 
in članom Polanske bande, Mateju Mesecu, 
Miranu Kosu, Martinu Tomažinu in Luku 
Lavtarju, prinesla uvrstitev v divizijo B sve tov
nega prvenstva, na katerem se bodo v začetku 
maja pomerili še s sedmimi ekipami.

Lidija Razložnik

Med pionirji je tretje mesto osvojila ekipa Pol
jane 3, ekipa Poljane 5 pa je v kategoriji mladinke 
zasedla drugo mesto. Med pripravnicami je bila 
najhitrejša ekipa Gorenja vas 7, sledila ji je 
ekipa Poljane 6 na drugem mestu. V kategoriji 
pripravniki je zmagala ekipa Poljane 7.

Na regijskem tekmovanju v Kranju so tako 
pionirji kot mladinke iz Poljan osvojili drugo, 
pripravniki pa deseto mesto. Pripravnice PGD 
Gorenja vas so zasedle tretje, iz PGD Poljane 
pa sedmo mesto. 

Poljanski pionirji so na državnem tekmo
vanju v Veliki Pirešici gladko opravili z vso 
konkurenco in tako postali državni prvaki v 
orientaciji. Mladinke iz Poljan so osvojile 
štiriindvajseto mesto. Zmagovalno ekipo pi
onirjev sestavljajo Samo Oblak, Tim Bogataj 

in Aljaž Luznar. »Pionirjem še enkrat iskreno 
čestitamo za dosežen odličen rezultat, ki je 
pokazatelj, da se nekajtedenske priprave in vaje 
na koncu vedno obrestujejo. Seveda pa vsega 
tega ne bi bilo brez zavzete ekipe mentorjev, ki 
sodelujejo na vajah in pripravah mladine. Za 
odlične rezultate ekipe pionirjev na tekmovanju 
sta najbolj zaslužna mentorja Franci Podobnik 
in Borut Pintar, ki sta v priprave vložila veliko 
truda, znanja in prostega časa. Ekipa pionirjev 
je prejela pisno priznanje ter pokal, ki bo dobil 
vidno mesto v gasilskem domu. Gasilski pod
mladek z odličnimi nastopi na tekmovanjih 
po Sloveniji pripomore k promociji društva 
in kraja, iz katerega prihajajo. Poleg tega med 
vrstniki budi zanimanje za gasilsko dejavnost. V 
PGD Poljane je med mlajšimi veliko zanimanja 
za gasilsko dejavnost, saj se vsako leto v društvo 
vključi kar nekaj mladih članov,« je povedal 
Tomaž Čadež iz PGD Poljane.

Lidija Razložnik

Floorball

Fantje iz Polanske bande gredo na svetovno prvenstvo
Polansko bando, mladinsko ekipo floorballa, sestavljajo Luka Lavtar, Matej 
Mesec, Miran Kos, Martin Tomažin, Anže Lavtar, Jani Dolenec, Blaž Vrtačnik 
in Simon Ržek. Pred tremi leti so osvojili naslov najboljših v Sloveniji do 15 let, 
zdaj pa si prizadevajo, da bi enak naslov osvojili še v kategoriji do 19 let.

Ekipa Polanska banda, med njimi tudi Miran 
Kos (drugi zgoraj z leve), Luka Lavtar (peti 
zgoraj z leve), Matej Mesec (prvi spodaj z leve) 
in Martin Tomažin (sredina spodaj).
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Floorball sekcija Polanska banda, ki deluje v okviru 
ŠD Poljane, medse vabi nove člane in vse tiste, ki bi 
si želeli igrati floorball. Posebej vabijo vse otroke, ki 
obiskujejo OŠ. Dodatne informacije in prijave dobijo 
pri Urošu Titanu na telefonski številki 040-325-882.

Gasilci

Poljanski pionirji, državni prvaki v orientaciji
Na pomladanskem tekmovanju mladih gasilcev v orientaciji, ki ga je organizirala 
GZ Škofja Loka, se je v šestih kategorijah pomerilo 113 ekip. Med njimi jih je 
bilo kar nekaj tudi iz gasilskih društev iz naše občine.
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Zmagovalna ekipa v sestavi (od leve proti desni) 
Aljaž Luznar, Samo Oblak in Tim Bogataj
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Foto meseca

Tokrat ste nam poslali veliko zanimivih fo
tografij, večina je povezana z gobami. Ne samo, da  
je letos gob veliko, so tudi nenavadnih oblik. 

Objavljamo sliko gobe velikanke, ki jo je 
posnela Lucija Kavčič. Našel jo je Grega, član 
ansambla Mladi godci. Težka je bila kar 2,4 
kilograma, premer klobuka pa je bil 40 cen
timetrov. Orjaško klobučarico, katere klobuk 
je imel premer 29 cm, je našla Minka Likar, 
zraven pa je pripisala, da o jurčkih ni bilo sledu. 
Ema Reven je pod svojo najdbo napisala: »Ko 
na tleh zmanjka prostora, zrastejo gobe kar v 

nadstropjih.« Tomaž Jereb je našel kar devet 
jurčkov, zraščenih skupaj. 

»Ko v jutranji rosi z vnukinjama nabiram 
gobe, smo priča tudi kakšnemu čudežu narave,« 
je napisala Ivi Peternel iz Vinharij, ko je v ob
jektiv ujela snop sončnih žarkov, ki so pokukali 
skozi krošnje in obsijali vnukinji.

In še dve živalski. Blaž Mravlja je imel na 
obisku veverico, ki je pridno nabirala lešnike. 
Karla pa pravi: »Imeli smo nekoliko nena
vadnega obiskovalca. Zvečer nas je presenetil 
netopir, ki je krožil po dnevni sobi. Po več 

krogih se je le odločil, da se želi nastaviti tudi 
objektivu. Po fotografiranju smo ga s težavo 
spravili iz hiše v naravo.«

»Pogum« je podnaslovil fotografijo plezalke 
v steni Bojan Šifrar, otroci vrtca Agata pa 
so ugotavljali, da se lahko v uniformo enega 
gasilca oblečeta kar dva malčka. 

Vaše fotografije (v dovolj veliki resoluciji 
in v formatu jpg) s komentarji pričakujemo na 
naslov: podblegaske.novice@gmail.com.

M. B.


